
Beitesesongen 2017
Hurdal, Hadeland og Toten

v/Wenche Rustad Wangen



En kort oppsummering

 3. Mai: observasjon og dokumentert ulv av SNO

 27. Mai ny observasjon

 29. Mai 1. angrep i Hurdal

 29. Mai -6. August over 300 dokumenterte dyr,

26 angrep 

 7. August lykkes med skadefelling, ulv i angrep. 



Hva gjorde vi riktig, og hva gjorde vi feil

Lett å være etterpåklok. 

Stikkord: Kommunikasjon

Finnes ingen ABC på hvordan man går fram.



Kommunikasjon Informant

Fellingslag (leder)

Medlemmer av 
kommunalt fellingslag

Kontakt med fellingslag 
i nabokommuner

Mediekontakt

Lokalaviser

Riksdekkende aviser

TV

SNO

Fylkesmann

Kommune

Mattilsynet

Beitelag

(Må ta knekken på 
bygdedyra)

Sammen med 
koordinator  kontakt 

med org.

Koordinator



Mediekontakt

 Budskap: Belastning, ringvirkninger, politikk. Uønsket fokus: økonomi og 
«surving»

 Hva slags rolle?

 Hovedansvar for kontakt med aviser, TV, radio etc. 

 Formidle samme informasjon til alle kanaler

 Avlaste koordinator og beitebrukere

 Unngå unødig belastning på dyreeiere som har tap i besetningen sin

 «Mange kokker – mye søl» 

 Gi andre et positivt og seriøst inntrykk av sauenæringa, og håndtering av 
situasjonen vi sto i.

 Alltid oppdaterte tall. 





«Feil» (Skyldtes til dels uvitenhet, manglende kunnskap.)

 Ikke kritiske nok til melding fra Mattilsynet, innhentet for lite info/fikk lite 
konkrete beskjeder fra MT og FM.

 Store konsekvenser med tilbakeholdte dyr på innmark

 For dårlig kommunikasjon i starten, var ikke forberedt. (På tross av 
oppfordring fra Bonde- og Småbrukarlaget. Det var ikke tatt tak i hos 
kommunen(e)

 Lot for mye av administrasjon bli tillagt beitelagsledere og andre. 

 (Frivillig å drive med sau, men ikke frivillig med rovvilt i beiteprioriterte områder.)

 Organisering av viltkameraer

 Jobbet for lite på politisk nivå, over lang tid. Sammen er vi sterke! Besøk av 
Erna og co – resultat av politisk press. Oppnådd noe, i etterkant av 
ulvesommeren. 



Riktig

 Samarbeidsmøter (Beitelagsledere/styre, Mattilsynet, Fylkesmannen, 

kommunen, fellingslag ++) 

 Utnyttet forbedringspotensialet på kommunikasjon, men fortsatt en vei å gå

 Åpne og ærlige med media, frontet på en god og saklig måte

 Etter hvert flinkere til å benytte hjelpeapparatet i organisasjonene våre

 Hjulpet hverandre – fantastisk dugnadsånd

 Loggføring – viktig i forhold til senere søknadsrunder, samt dokumentere 

belastningen ved ulveangrep. 



En historie fra virkeligheten



Veien videre – hva gjør vi?

- Kan ikke gi opp – må klare å tenke framover. Fortsette planlegging av neste 

års sesong!

- Tiltak:

- Kommunikasjon med løypekjørere

- Viltkameraer på kjente overganger

- Flere vinterbrøyta veier i allmenningen

- Sporingsgruppe

- Lokale fellingslaget

- Informasjon til beitebrukere

- Politisk påvirkning



Oppfordring – vær føre var!

 Se på beredskapsplan – være forberedt når man minst venter det

 Ikke vent til det brenner – det gjorde vi. 

 Takket være et fantastisk fellingslag, ble dette resultatet etter flere ukers 

kamp:


