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Referat
Skogen, K. & Haaland, H. 2001. En ulvehistoriefra Østfold. Samarbeidog konflikter mellom
forvaltning, forskning og lokalbefolkning.- NINAFagrapport52: 1-51.

Denne studien tar for seg forholdet mellom rovviltforvaltning,rovviltforskningog lokale aktører
i Våler i Østfold. Å involverelokalbefolkningeni forvaltningen ansessom viktig både av prinsipielle, politiske grunner og for å dempe konflikter, og er derfor framhevet i Stortingsmeldingnr
35, 1996-97 (Rovviltmeldinga).Våler er et område der en nylig har fått etablering av ulv, og
hvor konfliktnivået har vært høyt. Samtidig foregår det ulveforskning i området, og en stor
sporregsitreringmed betydeligfrivillig deltakelseer gjennomført der. Dette gjorde Våler velegnet som lokalitet for en studie av dette temaet.
Selvom "samarbeid" og "lokal medvirkning" ofte framhevessom veier til en rovviltforvaltning
med lavestmulig konfliktnivå, er det ofte uklart hva dette skal innebærei praksis.Vår hypotese
var at praktisksamarbeidmellom lokale aktører og forvaltningsorganerog forskning kan være
egnet til å dempe konflikter, for eksempel i form av slike sporregistreringersom har vært
gjennomført i Våler.Vi satte ossderfor som mål å undersøkeom, og under hvilkeforutsetninger,
ulike former for kontakt kan bidra til dette. Med det som utgangspunkt ønsketvi å kartlegge
kontakt og samarbeidmellom ulike grupper. Hensiktenvar også å finne ut hva slagsoppfatninger de ulike gruppene hadde av hverandre,rovviltproblematikkenog selvesamarbeidet.Videre
ønsketvi å se hvordan eventuellemotsetningsforholdkunne forstås i lys av mer allmennekonfliktmønstrei samfunnet.
Vi har basert oss på kvalitative metoder, i all hovedsaksemi-strukturerteintervjuer, men også
noe observasjon.Kvalitativemetoder er best egnet når det er meningsdannelseog fortolkning
som skal undersøkes,og når det ikke finnes så omfattende kunnskap om studiefeltet fra før.
Undersøkelsenfokuserer på lokale aktører som har hatt eller kan forventes å få en rolle i et
samarbeidmellom forvaltning, forskning og lokalsamfunn,ettersom de innehar posisjoneri det
vi kan kalle det lokale naturforvaltningsfeltet som gjør det umulig å gå utenom dem. Disse
informantenesholdninger er derfor sværtviktige for hvordan samarbeidetskal utvikle seg.
Informantenekan deles inn i følgende grupper: Fylkesmannens
miljøvernavdelingog SNO,forskerefra SKANDULV,rovviltkontakter,lokalejegere og hundefolk, og lokale "ulveinteresserte".
Til sammenble det gjennomført 17 intervjuervinteren og våren2001.
Et hovedfunn var at det pågikk fint lite samarbeid,og at det hersket en betydelig mistillit
mellom aktørenefra det institusjonelleog det lokale nivået, og delvisogså mellom de to gruppene av lokale aktører (jegereog ulveinteresserte).Forholdetsynteså ha forverret seg markert i
løpet av de siste par årene. Sterkestkom dette til uttrykk som en lokal skepsistil hva forvaltningen og forskningen foretok seg, og til hovedprinsippenei dagens rovviltforvaltning. Denne
skepsisenfantes, i varierendegrad, både blant jegerne og de ulveinteresserte.Hosjegerne ga
dette seg blant annet utslag i uvilje mot å delta i sporing og å melde fra om observasjoner.De
ulveinteresserteville gjerne delta, men følte at de ikke slapp til. Rovviltkontaktene,som var
rekruttert lokalt, sto i en interessantog viktig mellomposisjon:De hadde stor legitimitet hos
våre lokale informanter, samtidigsom de nøt respekti forvaltningen.
Denne situasjonenhar oppstått dels som en følge av erfaringer de ulike aktørene har høstet i
møte med hverandre,og dels er den uttrykk for samfunnsmessigespenninger på et mer allment nivå. De lokale aktørenesyntesat de hadde omfattende kunnskaperom naturen og dyrelivet i sine nærområder,men følte ikke at dissekunnskapeneble tatt alvorlig verken av forvaltningen eller forskningen.Tvert imot følte de seg ofte latterliggjort. De syntesikke at de fikk tilstrekkeliginformasjonom forvaltningensog forskningensvirksomhet.De mente dessutenat de
kunne bidratt på mange områder, men ble holdt utenfor. Dette forsterket en avmaktsfølelse
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som sprang ut av en opplevelseav total mangel på innflytelsepå de store linjene i rovviltpolitikken. Forvalterneog forskerne på sin side erkjente at informasjon og medvirkning burde vært
prioritert høyere, men framholdt at dette dels er et ressursspørsmål,
og dels et spørsmålom
manglendeerfaring med et så konfliktfylt felt.
Vi så en klar sammenhengmellom de lokale informantenesopplevelseav avmakt i ulveforvaltningen og deres opplevelseav andre samfunnsmessigemaktforhold. Vi tolker dette som uro
over urban ekspansjonog svekkelseav økonomisklivsgrunnlag,servicenivåog tradisjonellelivsstiler på landsbygda.Dette er prosessersom klart demonstrererhvor liten makt bygdefolk har
over sin egen situasjon,og at Østfold nå har blitt forvaltningssonefor ulv, setter for prikken
over i'en for mange.
Det er imidlertid viktig å huske på at konflikten har en høystmateriellkjerne også i Østfold, selv
om det er lite sau der: Ulventar hunder og jaktbart vilt, og dens nærværvirker skremmendepå
en del mennesker.Og de gruppene som dermed rammeshardest,nemlig jegere, hundefolk og
engstelige turgåere, omfattes ikke av erstatningsordningereller forebyggende tiltak på den
måten som husdyrbrukeregjør. Konfliktnivåetser likevel ut til å være minst like høyt som for
eksempel i Østerdalen,og det gjør at vi må rette oppmerksomhetenmot en sentral del av
dagensulveforvaltning,nemlig soneringspolitikken:
Det er liten tvil om at et av de tiltak som kan forventeså har størst konfliktdempendeeffekt er
å starte ulvejakt som lokalejegere kan delta i. Jakt vil for det første bidra til å holde ulvebestanden i sjakk, og kanskje gjøre ulven mer sky. Men jakt kan også ha en viktig funksjon på et
annet nivå,ved at den gir lokale aktører en følelseav å handle aktivt for å bringe en problematisk situasjonunder kontroll. Følelsenav umyndiggjøringog avmakt på eget territorium var noe
av det verste våre informanter opplevde, og det er liten tvil om at en mer aktiv rolle for lokale
jegere kunne avhjelpe dette noe. Imidlertid er det lang fram til ordinær ulvejakt i Østfold, så
lenge ulven er nærmestfredløs utenfor forvaltningssonen.Det er grunn til å tro at uttaket der
vil blir såpassstort at det blir lite rom for jakt inne i sonen.Ved å praktisereen soneringspolitikk
basert på husdyrnæringasinteresser(ulvesonener lagt der det er lite sau), svekkesmuligheten
for å iverksetteet viktig konfliktdempendetiltak i områder der ulven får etablere seg. Dette er
områder med lite utmarksbeite,men med et konfliktpotensialsom syneslike stort som i saueområdene.Vi mener en bør se nærmere på soneringspolitikkeni lys av dette, og tenke nøye
over en oppmykning, kanskjei retning av det systemeten i dag har for gaupejakt.
I tillegg foreslårvi en rekke tiltak som er mindre dyptgripende,men som kan være viktige skritt
mot et bedre klima for medvirkningog dialog . Primærtpeker vi på behovet for tilførsel av ressurserog kompetansesom setter forvaltere og forskere bedre i stand til å drive konfliktforebyggende virksomhet, noe som er vanskeligmed de rammer de i dag opererer innenfor. Vi peker
spesieltpå betydningenav å involverelokale aktører i den virksomhetsom drives,og særlig i de
mest profilerte aktivitetene (radiomerkingog —peiling,fangst og felling). Dette må gjøres selv
om det ikke alltid virker som det mest "rasjonelle" fra et forvaltnings- eller forskningssynspunkt. Videre er det behov for utvikling av en aktiv dialog med lokale aktører, men også for
mer og bedre informasjon.Vi anbefaler dessutenat en forsøker å trekke inn flere typer lokale
aktører, for eksempelskolen og frivillige organisasjoneruten en tradisjonell utmarkstilknytning.
Dette kan bidra til å myke opp tilsynelatendefastlåstefrontlinjer i det lokale meningslandskapet.

Emneord:Rovviltforvaltning,ulv, konflikt, medvirkning.
Ketil Skogenog Hanne Haaland
Norsk institutt for naturforskning (NINA),Avd for naturbruk, Fakkelgården,2624 Lillehammer
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Abstract
Skogen,K. & Haaland,H. 2001. Collaborativeefforts in wolf managementin Østfold, Norway.
- NINAFagrapport52: 1-51.

This is a study of collaborativeefforts within large carnivoremanagementin the small municipality of Våler in Østfold county (south-easternNorway). Its focus is the relationship between
managers,scientistsand local actors. Involving local people in managementis seen as important for general political reasons,and as a meansof mitigating conflicts. Such involvementis
therefore emphasisedin ParliamentaryWhite Paper no 35 1996-97, about large carnivore
managementin Norway.Wolves have arrived in Våler comparativelyrecently,and conflicts between governmentagenciesand groups within the local community have been relativelyintense. At the same time, a wolf researchproject goes on in the area, and a large tracking project
with considerablevoluntary participation has been carried out there. All together, this made
Vålerwell suited as a study areafor the issuein question.
Evenif "collaboration" and " local involvement" are frequently emphasisedas paths to a carnivore managementwith a minimal conflict level, it is often unclear what this is supposedto
mean in practice.Our hypothesiswas that practicalcooperationbetween local actors, management agenciesand the researchcommunity should have some effect toward subduing conflicts, for example in the form of such joint track registration efforts that have taken place in
Våler. Thus, our aim was to investigatewhether, and under which conditions, different forms
of contact could contribute to this end. We therefore set out to map the actual contact and
cooperation between different groups. We also wanted to determinewhat views the different
groups had about each other, the large carnivore issue in general and of the collaboration
itself. We further wanted to find out how potential tensionscould be interpreted in the light of
more generalsocietalconflict patterns.
We chose to utilise qualitative methods, mainly semi-structured interviews, but also some
observation.Qualitative methods are best suited to investigatemeaningsand interpretations,
and to the investigationof issueswhere we have limited advanceknowledge. The study focuseson local actors who have a role in some form of collaboration between managers,researchersand the local community, or who may be anticipatedto have such a role in the future, as
they hold positions in what we may term the local "nature managementfield" which make it
impossibleto ignore them. Theseinformants' attitudes are therefore vital to the progressof collaborativeefforts.
The informants may be divided into the following groups: Employeesat government management agencies,researchersin the Scandinavianwolf-project SKANDULV,so-called "carnivore
contacts", local hunters and dog owners, and local wolf enthusiasts.17 interviewswere conducted in the winter and spring 2001.
A main finding was that very little cooperationwas in fact going on, ant that there was a substantial distrust between the actors from the institutional and the local level, and to some
extent also between the two groups of local actors (hunters and wolf enthusiasts).The situation seemedto have deterioratedsharplyover the last two years.The most distinct manifestation
of this was a strong local scepticismtoward the actions of the government agencies,and
toward the main principlesin current carnivoremanagement.This scepticismwas found, to a
varying degree, among the hunters as well as the wolf enthusiasts.The hunters were now
reluctant to take part in tracking and to report wolf observations,whereasthe wolf enthusiasts
wanted to participate, but felt that they were not allowed to. The "carnivore contacts", who
were recruited locally,where found to occupyan interestingand important intermediateposition. The local informants trusted them and generallysaw them as legitimate "locals", and at
the sametime they enjoyedrespectamong the managers.
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This situation has emerged partly as a consequenceof the experiencesthe different actors have
from encounterswith one another, but it is also a manifestationof societaltensionsat a more
general level. The local actors felt that they possessedextensiveknowledge about nature and
wildlife in their immediate surroundings, but they also felt that this knowledge was seldom
taken seriouslyby the managersand researchers.On the contrary, they often felt that they
were victims of ridicule. They also thought that they receivedtoo little information about the
activitiesof managersand researchersin the area. They further thought that they could have
contributed in severalways, but felt that they were excluded.This amplified a senseof powerlessnessoriginating from a feeling of total lack of influenceupon the basicprinciplesof carnivore management.Managersand researchersdid acknowledgethat information and collaboration should have been given a higher priority, but maintained that this partly is a question of
resources,and partly a question of lack of experiencewith a conflict-levelthis high.
Therewas an obvious relationshipbetween the local informants' experienceof powerlessness
in relation to wolf management, and their experienceof more general societal relations of
power. We interpret this as an anxiety regarding urban expansionand deterioration of the economic basis, serviceprovision and traditional lifestylesin rural areas. These processesclearly
demonstrate how little power rural people have over their own situation, and the fact that
Østfold has become part of the wolf managementzone, is the ultimate proof of this for many
people.
However,it is important to rememberthat the conflict has a distinct materialcore, even if there
are few sheepin Østfold: The wolves attack dogs, they eat huntable game and they scarequite
a few people. And the groups that are most strongly affected by these problems,that is, hunters, dog-owners and people who are afraid to go out, are not subject to compensationor
damage prevention programmesin the sameway as livestockherdersare. But the conflict level
seemsto be just as high as in Østerdalen,for example,and this forces us to direct our attention
to a basicelement of today's wolf management,namelythe zoning policy.
There is little doubt that one of the measuresthat potentially could have the greatest conflictreducingeffect is wolf hunting in a form which is open to local hunters. Hunting would contribute to keeping the wolf population down, and possiblyrender the wolves more reluctant to
go near people. But hunting may also have an important function at a different level, by giving
local actors a senseof active involvementin the curbing of a problematicsituation. The feeling
of powerlessnesson their own turf was the worst part of our informants' experience,and a
more active role for local hunters could most likely alleviate this situation. However, regular
wolf hunting in Østfold may be far into the future, as long as the wolf is outlawed outside the
managementzone. This probably meansthat so many wolves will be killed outside the zone
that there is little room for hunting inside it. Practisinga zoning policy exclusivelybasedon the
interest of livestockfarming (the zones are located where there are few sheep) means that
implementing an important conflict reduction measuregets very difficult in areaswhere wolf
populationswill be allowed to grow. Theseareashave limited rough grazing of livestock,but
the conflict potential seemsas great there as in the sheepareas.We think that the zoning policy should be analysedin this light, and that a revisionshould be seriouslyconsidered,perhaps
along the lines of the current systemfor lynx hunting. Lynxquotas are set for different regions,
and then everybodycan hunt lynx until the regionalquota is filled.
We further suggesta number of measuresof a lessfar-reachingnature, but which may be significant stepstoward a climate that is more benevolentfor dialogue and collaboration.Perhaps
most importantly,we indicatethat managersand researchersneed more resourcesand training
that will enable them to prevent conflict more efficiently. In particular, we emphasisethe
importance of involving local actors in management and researchactivities, and this is most
important concerningthe most visible—and perhapscontroversial—of these activities,such as
following radio collaredanimalsand catchingthem for researchpurposes.This is essentialeven
though it may not always be the most "rational" from a management or researchpoint of
view. Developinga dialoguewith local actors is also necessary,as is more and better informati-
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on. We also suggestthat "new" types of local actors should be involved,such as schoolsand
organisationswithout a traditional land usefocus. This may contribute to towards a thawing of
the apparentlyfrozen local "opinion landscape".
Keywords:Largecarnivoremanagement,wolves, conflict, collaboration.
Ketil Skogenand HanneHaaland
Norwegian Institute for Nature Research(NINA), Human-EnvironmentDivision, Fakkelgarden,
N-2624 Lillehammer,NORWAY.
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Forord
Denne undersøkelsener en del av prosjektet "Rovvilt og samfunn" (ROSA).Forskerefra Norsk institutt for naturforskning (NINA),Høgskoleni Hedmark,Norgeslandbrukshøgskoleog Norsk institutt for forskning om oppvekst,velferd og aldring (NOVA)har gått sammenom å undersøkebåde
samfunnsmessigeog biologiskesider av rovdyraseksistensi norsk natur. Undersøkelsensom presenteresher er finansiert av Norgesforskningsrådog Direktoratet for naturforvaltning.
Vi vil takke våre informanter og alle andre som har bidratt med sin tid og med sineverdifulle synspunkter. Uten deresvelvilje hadde det ikke blitt noen rapport.
Lillehammer,november2001
Ketil Skogen
Hanne Haaland
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1 Innledning
I det sistetiåret har det vært en klar politisk målsetningå overførestørreansvarfor miljøforvaltningen til et lokalt nivå, først og fremst til kommunene,men ogsåtil grunneiereog organisasjoner. Dette har man blant annet sett gjennom den såkalteMIK-reformen(Miljøverni kommunene), som medførte overføring av ressurser,oppgaver og ansvar til kommunene. Kravet om
driftsplanerfor vilt og fisk som nå kommer sterkereog sterkere,er et uttrykk for et ønskeom å
ansvarliggjøregrunneiereog brukerorganisasjonersom jakt- og fiskeforeninger.I forhold til rovviltpolitikken som her er vårt fokus har en ikke tatt skrittet helt ut til kommunene, men det er
etablert gaupe- og jervenemndersom har et visst forvaltningsansvarpå regionalt nivå. I tillegg
er det etablert Rådgivendeutvalg for rovviltforvaltning i mange fylker (Guldvik & Arnesen
2001).
Det er flere grunner til at utviklingen går i denne retningen. Det handler selvsagtom det prinsipielt viktige i å inkludere de som berøresav et forvaltningsregimei utviklingen av det samme
regimet. En beslektet motivasjon,som kanskjespringer ut av mer akutte problemer, er ønsket
om å reduserekonflikter. En god del naturforvaltningsspørsmålkan være kontroversielle,og
dette gjelder ikke minst rovdyr. Tankener at større lokal innflytelseog medvirkningfra berørte
grupper skal gjøre det lettere å nå fram til løsningermed brederetilslutning enn nå. Derfor ser
vi også en lignende utvikling i andre land, der målet er å reduserekonflikter mellom grupper
med ulike interesser,og ikke minst mellom sentralemyndigheterog deresoverordnedemålsettinger på den ene sida, og aktører med mer lokale perspektiverpå den andre. Det prøvesut en
mengde ulike løsningerfor "collaborative management", "adaptive management", og hva det
nå kalles (Bath 2000, Bath & Majic 2001, Blumenthal & Jannink 2000, Primm & Clark 1996,
Shindler& Aldred Cheek 1999).
Kommunikasjonog lokal medvirkningfremhevesderfor som en viktig del av forvaltningsstrategien i Stortingsmeldingnr 35, 1996-97, den såkalterovviltmeldinga.I denne meldinga har man
delt inn medvirkningpå ulike nivå, statlig, regionalt og lokalt. Det er særlig det siste,som i stortingsmeldingen kalles "informasjon og samråd med aktuelle brukere og lokalbefolkning" vi
skal fokusere på i denne undersøkelsen.I rovviltmeldingaerkjenner man muligheten for store
konflikter mellom forvaltning og lokale berørte parter, og den såkalte datakonflikten diskuteres, det vil si uenigheterrundt bestandsstørrelse,
effektive tiltak ol. Reduksjonav datakonflikten
kan oppnås gjennom "ulike former for målretta informasjonstiltakog utvikling av betre kommunikasjonmellom partane" heter det i meldingen.
En god oversikt over bestandstaller viktig for rovviltforvaltningen.Sikre bestandstallgir større
handlingsromfor en aktiv forvaltning, og er derfor både i forvaltningsmyndighetenesog de
lokale aktørenes interesse.I rovviltmeldingavektleggesderfor arbeidet med bestandsregistrering, og det heter blant annet: "Bestandsregistreringskal framleisvere ei viktig oppgåvefor fylkesmennenesi miljøvernavdelingog deira lokale kontaktnett. Ei slik desentralisertdatainnsamling gir den naudsynte fleksibilitet og nærleik til prioriteringar av ulike problemstillingar(vår
uthev.). Den enkelte fylkesmannkan difor i samrådmed organisasjonanegjennomføremålretta
undersøkingari det enkeltefylke" (St.meldingnr 35, 1996-97)
Samarbeidmellom lokale aktører og forvaltningsmyndigheterskal altså være et prinsipp i forvaltningen ogsåg for å unngå eller reduserekonflikter. Gjennom for eksempelå samarbeide
om bestandsregistreringkan en kanskjeoppnå større kontakt og enighet mellom parter med
ulike interesser.I dette prosjektetskal vi se nærmerepå hva som gjøresi praksis:I hvilken grad
eksistererdet et samarbeidmellom forvaltningsmyndigheterog lokale aktører? Har en eventuell
kontakt og samarbeidført til konfliktreduksjon,og har det vært nyttig i forhold til bestandsregistreringog den såkaltedatakonflikten? Hvordanhar man lyktes,eller eventuelt mislyktes?Det
er ogsåviktig å se på forskningen i denne sammenhengen,fordi forskningen levererpremisser
til forvaltningen og til andre som tar beslutningerom rovviltpolitikken. Det er ofte er tett kontakt mellom forskning og forvaltning, og forskningen og forvaltningen er to dominerende
10
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offentlige aktører i det vi kan kalle "rovviltfeltet" —aktører som folk flest ofte kan ha problemer
med å skillefra hverandre.
Østfold er valgt som studieområdepå bakgrunn av flere forhold. I 2001 fikk Østfold status som
forvaltningsområdefor ulv. Situasjonenkan betegnes som relativt konfliktfylt etterhvert som
ulvebestandenhar fått vokse seg større i området. Strengt vern av ulv innen forvaltningsområdene ser ut til å vekke negative reaksjonerog stor motstand i brede lag av befolkningen. Det
har tidligere vært gjort få studier av rowiltkonflikter i denne delen av landet, og det er også en
viktig årsaktil at vi retter blikket mot nettopp dette området. Det er også av spesiellinteresse
fordi det i dag foregår rowiltforskning (biologiskforskning) i flere Østfoldskommuner,og fordi
større rovviltsporinger med mange lokale deltakere har vært gjennomført. Erfaringene fra
området gir dermed grunnlag for å se hvordan slike samarbeidsprosesser
forløper og hvilke
resultaterde eventuelt bringer.
Undersøkelsen
inngår i det såkalteROSA-prosjektet
(ROvviltog SAmfunn),som er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Høgskolen i Hedmark, Norges
Landbrukshøgskole(NLH) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
(NOVA).De fire institusjonenehar fått pengerfra NorgesForskningsråd(programmetLandskapi
endring) til et femårig prosjekt. Innen ROSA-prosjektet
gjennomføressamfunnsvitenskapelig
og
biologiskforskning til nytte i forvaltningenav store rovdyrvårtprosjekt inngår som et delprosjekt
her. En større grad av samarbeidmellom natur- og samfunnsforskerehar etter hvert blitt et
uttalt ønske innen rovviltforskningen,og en slik integrasjoner nettopp en av målsetningenetil
ROSA.
Dette er en rapport fra et samfunnsforskningsprosjekt.
Samfunnsforskningom rovviltkonfliktene
er viktig av flere grunner. Det er viktig å forstå at konfliktene rundt store rovdyr også er sosiale
konflikter, det vil si konflikter mellom mennesker(det være seg kulturelle, økonomiskeeller
kunnskapsmessige)
og ikke bare mellom menneskerog dyr. Rovdyrkonfliktenes
sosialedimensjoner bestårheller ikke bare i forskjelligeøkonomiskeinteresserknyttet til utmarksbruk,forskjellige
fortolkninger av konflikter som utspiller seg mellom menneskerog dyr, eller forskjelligefortolkninger av rovdyrenesom sådanne.Kulturelleog økonomiskemaktforhold og sosialeendringsprosessersom ikke direkte påvirkerverken rovdyrbestandene,husdyrholdeteller friluftslivet må
tas i betraktning når rovdyrkonflikteneskal håndteres.Eksemplerpå dette kan være spenninger
mellom befolkningsgrupperi byområderog på landsbygda,og ulikheter mellom generasjoneri
holdninger til natur og dyreliv. Det betyr dessutenat holdninger til ulike aktører(altsåmennesker) i feltet kan være like viktige for konfliktenesutvikling som holdninger til rovdyr og naturbruk, og at slike holdningerogså må kartleggesog analyseres.Det er dette vi prøverå gjøre her,
når vi ser på relasjonenemellom noen sentraleaktøreri det vi kan kalle rovviltfelteti Østfold.
Det er viktig at leserenhele tida har klart for seg at det vi skal studereer menneskersforståelse
av en situasjon.Derfor er det ikke noe hovedmål for oss å beskrive hva som "faktisk" har
skjedd her eller der. Det viktigste er å kartlegge og analyserefolks fortolkning av hendelserog
relasjoner,og de konsekvensenefortolkningen har for deresholdninger og handlinger.Dette er
det sentraleenten man er opptatt av vitenskapeligforståelseav sosialinteraksjoneller —som i
dette tilfellet —praktiskekonsekvenserfor rovviltforvaltningen.For hvisfolk føler at de behandles dårlig og utsettesfor maktmisbruk—og det vet vi jo fra tidligere forskning at en del mennesker gjør i rovviltsaken—er det denne følelsen som preger deres holdnings- og handlingsmønster. Hva en nøytral observatør,for eksempelen samfunnsforsker,måtte mene om et faktisk hendelsesforløpvil kanskje ikke være helt uten betydning, men noen særlig sterk faktor
kan det neppe bli. Derfor er det mye viktigere —ikke minst om man har et praktisksiktemål—å
forstå hvorfor folk reagerersom de gjør. Da har vi (og vi betyr her de som har mest makt til å
påvirke situasjonen,først og fremst forvaltningsmyndigheteneog politikerne) muligheter til å
snu på flisa slik at vi ihvertfall eliminererde mest destruktiveprosessenei feltet.
Vi må dessutengjøre det klart at denne undersøkelsentar for seg aktører som har hatt eller
kan forventeså få en rolle —mer eller mindre sentral—i et samarbeidmellom forvaltning, forsk11
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ning og lokalsamfunn.Ikke alle tenkelige slike aktører, men noen av dem som framstår som
sentrale i dag, og som det ikke vil være mulig å komme utenom i framtida (ikke at det er
ønskeligå komme utenom dem heller, selvfølgelig).Utvalgetav informanter er ikke representativt i noen streng forstand, verken for befolkningen i studieområdeteller for interessegrupper,
organisasjonereller for den saksskyld institusjonersom forvaltningsorganerog forskningsinstitutter. Nettopp disseinformantene er likevelviktige for framtidige samarbeidsrelasjoner
og —i
kraft av sine posisjoner—også for utviklingen av det lokale meningslandskapet.De fleste leserne som har kjennskaptil feltet vil nok ogsåvære enige i at vi for alle praktiskeformål kan påberope oss en annen type representativitet:Det settet av aktører vi retter søkelysetmot i denne
studien, finnes —om enn i litt ulike varianter—i svært mange lokalsamfunnsom har store rovdyr i sitt nærområde.Derfor kan vi med stor grad av sikkerhetsi at det bildet vi tegner av situasjonen i studieområdetvil være nyttig for å forstå hva som skjer andre steder også. Det vil ikke
være helt dekkendefor situasjonender, men vi kan anta at det vil inneholdeelementersom har
overføringsverdi.
En annenviktig ting er at alle vi har snakketmed er likeverdigesom informanter, vi får i prinsippet like verdifulle data fra alle. Ingen kan gjøre krav på å presentereen "autorisert" versjon av
en sak, enten de er ansatte hos Fylkesmannen,forskere eller —for eksempel—med i den lokale
viltnemnda. Poengetfor osser nettopp å forstå hvordanting kan se forskjellig ut fra forskjellige
synsvinkler.Noen vil kanskjemene at vi lar de lokale stemmenefå for stor plass,i forhold til de
som kommer fra det vi kan kalle det institusjonellenivået (forvaltningen og forskningen).Men
det er gode grunner til å fokusere litt ekstra på de lokale aktørene:For det første er deresopplevelseav rovviltforvaltningenog rowiltforskningen relativt lite kjent. For det andre er det åpenbart slik at rovviltforvaltningenikke kommer noen vei om en ikke får lokalbefolkningeninvolvert på en bra måte. Dette gjelder ikke minst personeri formelle og uformelle nøkkelposisjoner,
slike som våre informanter. Derfor er det spesieltviktig å skaffe kunnskapom deresforståelse
av situasjonen.
Vi kommer til å gjenta noen av dissepoengeneflere ganger, kanskjetil kjedsommelighet.Men
det er avgjørendeat rapporten lesespå riktige premisser,slik at feilslutningerunngås.Den mest
nærliggendeer kanskjeat vi gir et "galt bilde" av situasjoneni Østfold. Men den situasjonen
beskrivervi stort sett slik den opplevesav våre informanter, og derfor finnes det ikke noe "riktig
bilde" som det er meningsfyltå forholde segtil i denne rapporten.

2 Ulvekonfliktenei Østfold
Etableringav ulv i Østfold i nyere tid skjeddeførst i 1998. I april det året ble den første ulven
observerti Våler kommune. Rovviltkontaktble tilkalt for å vurdere sporene,og man er ganske
sikker på at dette er den første ulven som kom til området. Senerefant man også spor etter en
annen ulv som ser ut til å ha kryssetGlomma, og i 1999 hadde en familiegruppe etablert seg
vest for elva. Sammehøst mottok Direktorat for Naturforvaltningsøknadom fellingstillatelsepå
sju ulver i Østfold, men denne ble avslått. På sammetid oppstod mistankenom at det fantes
hybrider (krysningerav ulv og hund) i området. Arvematerialetfra en mulig hybridvalppåkjørt i
Våler i oktober 1999 ble sendt til Sverigefor analyse.I desembersammeår ble en av valpene i
flokken radiomerket. En ny ulv ble fanget og merket i januar 2000. Her slo man med en gang
fast at dette ikke var snakk om noen hybrid fordi den allerede hadde blitt merket i Sverige.
Derimot viste gentestingen av valpen som ble påkjørt at man også hadde hybridvalper,og i
februar 2000 ble det åpnet for felling av fire slike. Det var fylkesmannensom fikk ansvaretfor å
gjennomføre fellingen, og det ble gjort ved hjelp av et håndplukket jaktlag. I 2000 registrerte
man et nytt "ekte" kull 2000,med sju valper, og det var disseulvenesom utgjorde den såkalte
Mosseflokkeni vår studieperiode,vinteren og våren 2001.
Fra første stund har det tilsynelatendevært massiv motstand mot ulvens etablering i indre
Østfold. Gjennom mediene har vi fått et bilde av lokalsamfunnsom slutter rekkene mot miljøvernere,naturforvaltning og sentralemyndighetergenerelt. Som i andre ulveområderfår vi inntrykk av at bygdefolket føler seg overkjørt av storsamfunnet(som en gjerne sier for tida), og
påføresproblemer og belastningersom redusererlivskvaliteten(et annet populært uttrykk). Og
den egentlige grunnen er, forstår vi, at naturromantiskebyfolk skal få kose seg med tanken på
ulv i norsk natur, men —og det er viktig —på trygg avstandfra der de bor selv.
Slike oppfatninger har kommet til uttrykk på en rekke folkemøter med stort frammøte og høy
temperatur. Mange medieoppslaghar formidlet det samme bildet, som også reflekteresi de
berørte kommunenes politiske vedtak og brev til sentrale miljøvernmyndigheter.Vi har fått
organisertegrupper som "Kvinner for felling av ulv", og historier om ulv som oppfører seg truende og om ulovlig ulvejakt har versert på folkemunne og i lokale media. Østfold fylkeslagav
Norgesjeger- og fiskerforbund (NJFF)la fram et temmelig drastiskforslag til uttalelseom ulveforvaltningen på forbundets landsmøtei 2000. Dette forslagetvar et motforslagtil NJFFsaksept
av å ha ynglende ulv i Norge. Det ble ikke vedtatt, og fikk for eksempelikke støtte fra delegatene fra Hedmark (som vanligvis har vært av de mer besluttsommei dette spørsmålet).Her
utgjorde delegasjonenfra Østfold den absolutt hardesteantiulvefronten.
Ved første øyekaststår vi overfor det samme konfliktbildet som vi kjenner fra andre deler av
landet der ulven har slått seg til. Men det er også noen viktige forskjellermellom Østfold og disse andre områdene, og disseforskjelleneer viktige for å forstå hva som drivkreftene bak konfliktene.
Hvisvi sammenlignermed kommunene i Østerdalensom har ulveproblemeri dag, ser vi raskt
at bosettingsmønstereter et helt annet i Østfold. Folketetthetener langt høyere,og " ulvekommuner" som Våler og Skiptvetpregesi mye størregrad av et jordbrukslandskapenn tilfellet er i
for eksempelStor-Elvdalog Rendalen.Skogteigeneer små og omkransesav jorder, veier og
bebyggelse.Dette er absolutt ikke villmark, og ulv som slår seg til her er aldri langt fra folk. Fra
Våler kommunehustar det en halv time å kjøre til Moss sentrum. Folk i indre Østfold er ikke
vant til å tenke på lokalmiljøetsitt som villmark, selvom friluftsliv, og ikke minst jakt, har dype
tradisjonerog er et viktig element i mangeslivsstil.De fleste i Våler har nok en eller annen kontakt med jegere og jakthunder, og elgjakta er en viktig del av lokalsamfunnetstidsregning,
akkurat som i Østerdalen.Men ulv innpå husveggener kanskjeen sterkereopplevelsei et tett
befolket kulturlandskapenn i områder med dype skoger og der det er andre store rovdyr fra
før.
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En annen tydelig forskjell er at det er mye mindre sau på utmarksbeite i Østfold enn i
Østerdalen.I Østfold har det vært vanlig å gjerde inn beiteområdene.Selv om husdyrgjerder
ikke er noe sikkert vern mot ulv, ble det i 2000 bare gitt erstatningfor 19 ulvedreptesau og ei
kvige i hele fylket (Fylkesmanneni Østfold, Miljøvernavdelingen2001). Delvisskyldesnok dette
også bruk av høye elektriskegjerder (som det har vært gitt betydeligestatligetilskudd til). Men,
selvfølgelig,der ulven har gått til angrep, har det medført store problemer for dem som har
blitt rammet.
Likevel,det kan ikke være husdyrbrukernesproblemer som driver fram et slikt konfliktnivå som
vi har sett i kommuner som Våler og Skiptvet. Hva er det da? Førvi startet vår undersøkelse,
haddevi (som svært mange andre)dannet ossomtrent dette bildet av situasjonen:
• Folk er redde. Mange, særlig blant de eldre, tør ikke gå i skogen mer. Barnamå ha skoleskyss
fordi de ikke tør gå langsveien, særlig i mørket. Det hevdesmed styrke at dette har redusert
befolkningenslivskvalitet,fordi de ikke lenger kan bruke naturen; ikke engang i sitt nærmeste nærmiljø. Der ulven holder til er det mange som ikke tør la småbarnleke ute uten tilsyn,
fordi ulven mange ganger har kommet nær hus selv i dagslys.Kommunelegeni Våler uttalte
ved flere anledninger i 2000 at frykten førte til at eldre og kronisk syke ikke lenger torde å
mosjonere,slik at ulven ogsåførte med seg somatiskehelseproblemer.
• Ulven tar hunder. Framtil april 2001 var minst tolv jakthunder drept av ulv Østfold, og ulven
hadde vært inne på flere gårdsplasserog truet hunder i bånd og i innhegning.Jakt med løshund, enten det gjelder hare eller elg, regnesikke lenger som mulig. Det er små avstanderi
Våler, og folk er forberedt på at ulven kan dukke opp hvor som helst. Trening av jakthunder
går derfor heller ikke. Dette hevdeså utradereen hel livsstil.Mange er også skeptisketil å ha
med andre slagshunder i skogen,og dermed er det ikke barejegerne som rammes.
• Det blir mindrejaktbart vilt, fordi ulven spiserdet opp og skremmerdet vekk. Det er en vanlig
oppfatning at dette gjelder både elg og rådyr1.Slik blir ulven en konkurrent, men først og
fremst en faktor som hindrer utøvelsenav viktige fritidsaktiviteter.Å kunne drive med jakt og
friluftsliv opplevesav mange som en viktig grunn til å bo på landsbygda.Ulikt situasjoneni
Østerdalenhører vi derimot lite om økonomiskekonsekvenserfor grunneierne,noe som trolig avspeilerbåde at elgjakta har mindre økonomisk betydning og en annen eiendomsstruktur.
Om dette er overdrivelsereller ikke, slik mange sikkert vil påstå, er ikke så relevant her. Det
sammengjelder spørsmåletom slike synspunkterer representativefor befolkningen i området.
Det kan vi ikke vite noe sikkert om, selv om tidligere forskning har vist at det lokale meningslandskapet i rovdyrområder kan være ganske sammensatt bak den enhetlige "fasaden"
(Krange& Skogen2001, Skogen2000a). En spørreskjemaundersøkelse
om holdninger til ulv i
Hedmark,Akershus,Oslo og Østfold viste dessutentydelig at det er betydelig skepsistil ulven
på Østlandet. I Hedmark og Østfold svarte for eksempel38 prosent at de var redde for ulv
(Bjerke& Kaltenborn 2000). Hovedpoengether er uansett at bildet vi skisserteovenfor er det
bildet av dominerendeoppfatningerog av kilder til konflikt vi satt med før vi rykket inn og gjorde våre egne observasjoner.
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Man har ennå ikke klare tall
som viser at elgbestanden
direkte reduseres av ulv. I
følge viltkonsulenten i Våler
kommune har man kun registrert en liten nedgang i elgstammen den siste tiden.
Dette kan ha naturlige årsaker, men man peker på at
det i fjor ble det registrert
tolv elg tatt av ulv, noe som
gjør at man etter hvert forventer en nedgang som følge av ulven. Når det gjelder
rådyr merker man ingen
reduksjon foreløpig. Tvert i
mot er det flere påkjørslerav
rådyr nå enn tidligere, men
dette kan også ha sammenheng med at det jaktes mindre nå, noe som igjen er en
konsekvensav at det er ulv i
området.

3 Formåletmed undersøkelsen
Selvom "samarbeid" og "lokal medvirkning" ofte framhevessom viktige veier til en rovviltforvaltning med lavest mulig konfliktnivå (og i naturforvaltningssspørsmål
generelt), er det ofte
uklart hva dette skal innebærei praksis.Her i landet er gaupe- og jervenemndeneog de rådgivende utvalg for rovviltforvaltningforsøk på å løsnede sentralemyndighetenesgrep om rovviltforvaltningen. Men siden dissedekker hele fylker eller enda større områder, sier det seg selvat
de for det første ikke blir særlig lokale, og at mange grupper med et sterkt engasjementi rovdyrspørsmålblir uten en representasjonsom de selv vil oppleve som tilfredsstillende.Ingen av
disse nemndene har dessuten noen myndighet i forhold til ulveforvaltningen.Fordi de store
rovdyrastort sette bruker enorme områder, er det dessutenlite aktuelt å overføre omfattende
forvaltningsmyndighettil det helt lokale nivået.
Vår utgangshypotesevar derfor at praktisksamarbeidmellom lokale aktører og forvaltningsorganer og forskning kan være vel så godt egnet til å dempe konflikter. Vi satteosssom mål å
undersøkeom, og underhvilkeforutsetninger,personligkontaktså vel somkontaktpå systemnivå(mellomforsknings-og forvaltningsinstitusjoner
og lokaleorganisasjoner,
for eksempel) kan bidra til nedbryting av mistillit. Dette kan tenkes å skje dels gjennom at folk rett og
slett blir kjent og dels gjennom den anerkjennelseav "folkelige" bidrag som kommer til uttrykk
gjennom deltakelsensom sådan.En kan også tenke seg at samarbeidetfører til en harmonisering av kriterier for godkjenning av observasjoner,og dermed til reduksjonav de såkaltedatakonfliktene, det vil si striden om hvor mange dyr det egentliger og hvordan de egentligoppfører seg. Slikt samarbeidkan for eksempelhandle om store rovviltregistreringer,slik en i lengre
tid har praktisert det Sverigeog i Hedmark. Der er inntrykket foreløpig at samarbeidethar en
konfliktdempende effekt (se Skogen & Krange 2001). Men en kan tenke seg samarbeidom
mange slagsaktiviteter, og ikke alle behøverå foregå i så stor skala.
Med dette utgangspunktetvar målet vårt å kartlegge kontakt og samarbeidmellom ulike grupper av aktører,fra forvaltning, forskning og lokalbefolkning,i et område med ulv. Hensiktenvar
også å finne ut hva slagsoppfatninger de ulike gruppene hadde av hverandre,rovviltproblematikken og selvesamarbeidet.Videre ønsketvi å se hvordan eventuellemotsetningsforholdkunne forstås i lys av mer allmenne konfliktmønstre i samfunnet. Tidligereforskning tyder nemlig
på at de konkrete interessemotsetningenesom skyldesrovdyrasatferd (at de tar sauer,jakthunder og jaktbart vilt, og at de gjør noen redde) bare delvis kan forklare det konfliktbildet vi
ser. I tillegg kommer motsetninger mellom akademiskog folkelig kunnskap, mellom by og
land, og mellom tradisjon og modernisering—for å nevne noe (Krange2001, Skogen 2001a,
b)
Bedrekunnskapom dynamikkenog mangfoldet i dette feltet er viktig for å kunne utvikle samarbeidsformerog forvaltningsmodellersom redusererkonfliktnivået så mye som mulig. I dag er
de fleste tiltak rettet inn mot de økonomiskeaspekteneav rovviltkonfliktene,og dette er neppe
tilstrekkelig om en virkelig ønskeret godt samarbeidmed lokale aktører. Til slutt i rapporten vil
vi derfor komme med noen betraktningerom hva som kan gjøresfor å nærmeseg et slikt mål.

4 Studieområde,metode og utvalg
Som nevnt innledningsvisvar det flere forhold som gjorde Østfold til et egnet studieområde.I
de siste årene har Østfold fremstått som et nytt konfliktområde i rovviltsammenheng,debattene om ulv har rast lokalt og konflikten har vært svært synlig både i media og på den lokalpolitiske dagsorden.Fremdeleser området lite undersøktmed tanke på rovviltkonflikter. Med den
sterke fokuseringensom har vært på rovviltproblematikkeni Østerdalen2den seneretid er det
viktig å fordele forskningsinnsatsenover ulike geografiskeområder.
At det svensk-norskeforskningsprosjektetSKANDULV3
har aktivitet i Østfold hadde også betydning for valg av område ettersom kontakten mellom viltbiologiskforskning og lokale aktører er
et sentralt tema. Det samarbeidsom hadde funnet sted mellom lokalbefolkningog forvaltning i
forbindelse med rovviltsporingvar også et viktig argument for å velge indre Østfold.. En stor
rovvilt sporingvar planlagt for vinteren 2001, og vi håpet å få anledningtil å observeredenne.
I Østfold er det Våler kommune vi har valgt å sette fokus på. Den såkalte Mosseflokkensrevir
omfatter deler av kommunen, og SKANDULV-prosjektet
har i lengre tid drevet radiopeiling av
ulv i området. Det var også her deler av den store sporregistreringenfant sted i 1999. Videre er
det en kjent sak at konfliktnivået i kommunen har vært relativt høyt, og ikke så lite medieeksponert.
Vi har basert oss på kvalitative metoder, i all hovedsaksemi-strukturerteintervjuer, men også
noe observasjon.Kvalitativemetoder er best egnet når det er meningsdannelseog fortolkning
som skal undersøkes,og når det ikke finnes så omfattende kunnskap om studiefeltet fra før.
Det lange intervjuet har den fordelen at man får tid til å gå grundig inn på sakene.Man kan få
utdypet hva informantenemener, og de kan få fram nyansenei sine synspunkter.I og med at
det er meninger og hvilke sammenhengerdisse meningene inngår i som er vårt tema, er det
viktig at informantene får tid til å snakke om det de mener nettopp i sammenhengmed det
livet de lever ellers.Alternativet, som ofte er spørreskjemaet,blir vanligvismer overflatisk.Alle
som har fylt ut et spørreskjemavet at de ferdige svaralternativeneofte ikke passerhelt med det
man mener. Men, i forhold til spørreskjemaethar den metoden vi valgte en svakhet:Man ikke
kan si noe om hvor utbredt de ulike oppfatningene er. I denne sammenhengenmener vi imidlertid, som vi redegjordefor innledningsvis,at dette er av underordnet betydning.
Våre intervjuer dekket en rekke temaer, blant annet informantenessyn på rovvilt og rovviltforvaltningen, forholdet mellom erfaringsbasertkunnskap og vitenskapelig kunnskap, og egen
kontakt og erfaring med forskning og forvaltning. Til sammen 17 intervjuer ble gjennomført
vinteren og våren 2001.
Vi tok sikte på å skaffe oss informanter fra tre hovedgrupper,nemlig forvaltning,forskningog
lokalbefolkning.Naturligviser ikke alle representantenefor forskning og forvaltning hjemmehørende i Våler, men øvrige informanter er i hovedsakrekruttert derfra. Når det gjelder de
lokale, ønsket vi personeri posisjonersom gjør at de har, har hatt eller vil måtte få befatning
med forvaltning og forskning om lokal medvirkning skal gjennomføres.Da tenker vi først og
fremst på posisjoneri kraft av deresengasjementog innsatsknyttet til nettopp vilt- og naturforvaltning i vid forstand.
Såkalt snøball-samplingble benyttet for rekruttering av informanter. I prosjektetsstartfaseble
Fylkesmannensmiljøvernavdelingi Østfold kontaktet. Her fikk vi oppgitt navn på mulige informanter som enten haddevært med på sporregistreringeni 1999, eller som ellerser aktive med
å melde rovviltobservasjoner
til avdelingeneller til lokale rovviltkontakter.Gjennom innledende
intervjuer med slike nøkkelinformanterfikk vi tips om andre aktuelle informanter. Alt i alt fant
vi fram til 17 informanter, og blant dissefinner vi representanterfor Fylkesmannensmiljøvernavdeling og Statens Naturoppsyn (SNO), rovviltkontakter, forskere, lokale personer med en
sterk interessefor ulv, grunneiere,samt jegere og hundefolk. En svakhetved utvalget er at det
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kun inkludereren kvinnelig informant. Vi vet blant annet at enkelte kvinner i studieområdethar
deltatt i sporregistrering.Når vi likevel ikke har snakket med flere kvinner skyldesdette at våre
mannlige informanter har vært lett tilgjengelige for intervju, mens det har vært vanskeligereå
etablere kontakt med kvinnelige informanter. Vi hadde begrenset med tid til å gjennomføre
feltarbeidet, og kjønnsdimensjonensbetydning i denne sammenhengener usikker. Vi valgte
derfor å ikke bruke mye tid på å skaffe flere kvinneligeinformanter.
Utvalgsmetodenmedførte at vi fikk med noen informanter som ikke bor i Våler, men som er
engasjerti aktiviteter enten i Våler eller i umiddelbar nærhet som gjorde det interessantfor oss
å intervjuedem. Dette gjelder både rovviltkontakterog lokale " lekfolk".
Det ble ikke gjennomført noen stor sporregistreringvinteren 2001. Dermedfikk vi ikke anledning til å se hvordan kontakten mellom de ulike aktørene utspiller seg i en slik kontekst. Dette
er en svakhet,men på den annen side er det usikkert om en kan basereseg på sporing på snø
med de snøforholdeneen har i Østfold. Derfor kan det være at en vinter uten en slik stor
aksjoner mest representativfor situasjoneni området.
Det finnes selvsagtogså andre former for kontakt mellom forvaltning og lokale aktører, og disse har vært diskutert med de ulike informantene. Utover bruken av intervjuer har vi basert oss
på noe observasjon,blant annet ved deltakelsepå et folkemøte, samt bruk av noe materialefra
SKANDULV,og dessuteninternettsidenetil ulike sentraleaktører.
De fleste intervjuenevarer om lag halvannentime. De er tematisk omfattende, og samlet gir de
17 intervjuene—etter vår vurdering —et godt bilde av situasjoneni Våler og indre Østfold generelt, sett med disseinformantenesøyne.Ettersomdatagrunnlagetvårt begrenserseg til spesielle grupper er det likevelviktig å være oppmerksommepå at denne rapporten kun reflekterer
dissegruppenesoppfatninger. Vi har, som nevnt innledningsvis,ikke som mål å gi et helhetsbilde av situasjoneni indre Østfold, men et bilde av forholdet mellom aktører som er, og i framtida fortsatt må være, sentrale i samarbeid mellom forvaltning, forskning og lokalbefolkning.
Dette forhindrer oss naturligvis ikke fra å diskutere mer generellesider ved konfliktbildet, men
en må huskepå at dette gjøresmed utgangspunkti et begrensetempiriskmateriale.
At informantene må anonymisereser en selvsagtting i denne typen undersøkelser.Det er imidlertid ikke noen enkel sak i et så lite lokalsamfunnsom Våler, og heller ikke når det gjelder de
få enkeltpersonersom utgjør hele forvaltningsapparatetog forskningsmiljøeti dette området.
Derfor må vi være sværtvage når vi beskriverinformantene, ikke minst der vi bruker intervjusitater. Vi har valgt å knytte de ulike sitatenetil de store hovedgruppeneav aktører, men uten å
oppgi detaljer som yrke, alder, type tilknytning til feltet, osv. Dette kan muligensgjøre framstillingen mindre presisenn ønskeligtil tider, men det er helt nødvendig av hensyntil informantene.

5 Aktører og aktiviteter
I dette kapitlet skalvi først gi et oversiktsbildeav ulverelaterteaktiviteter i Våler, og av de aktørgruppene som avtegnerseg i vårt materiale.Vi skal også skisserenoen hovedtrekkved de ulike
informantgruppenesforståelseav situasjonen.

Fylkesmannensmiljøvernavdeling
Fylkesmannensmiljøvernavdelinger den statlige miljøforvaltningensregionale apparat, og en
av avdelingenshovedoppgaverer å omsette nasjonalemiljømål til regionale mål og tiltak. Hos
Fylkesmanneni Østfold siesdet at nettopp rovviltsakeni løpet av de sistetre årene gradvishar
tatt det meste av tid og ressurser.Med den oppmerksomhetensom ulven har vært viet i fylket
de senereår får man inntrykk av at det kunne vært behov for flere ressurserfor å kunne følge
opp saken enda tettere enn det som har vært gjort til i dag. Det har etter hvert blitt en viss
arbeidsdelingmellom Fylkesmannenog StatensNaturoppsyn(SNO),ettersom SNOhar overtatt
ansvaretfor fylkets rovviltkontakter.Bakgrunnefor dette er behovetfor å skapeet størreskille
mellom arbeidet med kontroll av rovdyrskaderog behandlingenav eventuelleskadeserstatninger. Nå skal SNO vurdere skadene og Fylkesmannenbehandle erstatningssakene.Mens vår
undersøkelsepågikk hadde SNOslokale representantkontor hos Fylkesmannens
miljøvernavdeling i Moss, noe som bidro til å sikre et tett samarbeid.I september2001 flyttet imidlertid SNO
inn i egne lokalerfor bedre å skille mellom etatene og deresarbeidsområder.
Miljøvernavdelingener engasjertpå en rekke områder i forhold til rovviltforvaltningen.Et tiltak
som vakte stor interesselokalt var gjennomføringenav en stor sporregistreringav rovvilt i 1999.
Fylkesmannenhar ambisjonerom å gjennomføreen slik stor sporregistreringårlig. Dette krever
innsats av et betydelig antall frivillige, som går takseringslinjersom er lagt opp på forhånd.
Imidlertid har snøforholdeneikke muliggjort mer enn den ene store registreringeni 1999. Da
deltok 350 frivillige, og de, dekket omtrent halvefylket. Bådei 2000 og 2001 ble sporing avlyst
på grunn av snømangel.Planenevar imidlertid klare, og disseplanene måtte rettes inn mot et
begrensetantall helger. Det må være helg når så mange frivillige skal være med, og registreringene kan ikke gjennomføresetter at gaupejakta har begynt i februar, fordi det ville være
svært forstyrrendefor jegerne. Kommuneneer ansvarligefor organiseringlokalt, gjennom en
kontaktperson som de utpeker. Dette er vanligvisen fra den kommunale viltnemnda, eller en
ansatt i kommunen. I ytre ledd er rekrutteringeni stor grad basertpå elgjaktlag,gjennom deres
jaktleder.
Fra Fylkesmannensside er det nå et ønske om kartlegging av gaupebestandensom er hovedgrunnen til at en hvert år prøver å få til slike registreringer.Fylkesmannenmener ulvensatferd
er slik at den er lettere å holde oversiktover uten store registreringer,slik at dissehar begrenset
verdi i forhold til ulv. Gaupebestanden,derimot, er det vanskelig å følge med på uten store
aksjonerpå sporsnø.Gaupaer en einstøingsom også ligger mer i ro enn ulven. Dessutener det
et særskiltbehov for eksaktetall for gaupebestanden,siden det skal fastsettesjaktkvoter hvert
år. Selvom Miljøvernavdelingennå knytter registreringenmest til gaupa, oppfatter vi den som
viktig i ulvesammenheng.Ulvesporregistreresogså, og det er ingen tvil om at den størstelokale interessenknytter seg til dette. Som vi skal se, er det også en tydelig sammenhengmellom
folks opplevelseav ulveforvaltningenog deres holdninger til sporregistreringene.Den eneste
registreringasom er gjennomført fant sted mens ulven var ny i Østfold, og den gangen ble det
også vurdert som viktig å skaffe oversikt over ulvens utbredelse i fylket. For øvrig er denne
typen virksomhet et eksempelpå samarbeidstiltaksom potensielt kan virke konfliktdempende,
slik erfaringerfra Hedmarkkan tyde på (Skogen& Krange2001).
Av øvrige rovviltrelatertetiltak har Fylkesmannentatt initiativ til å arrangere sporingskurs,og
det har vært avholdt flere kurs for rovviltkontaktenei fylket. Avdelingen er også ansvarligfor
vedlikehold og oppdatering av en internettsidesom basert på mottatte meldinger og registre18
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ringer gir opplysningerom ulven forekomst, atferd og hvor den sist er observert.Initiativet om
en internettside ble iverksatt for å imøtegå alle de rykter som etter hvert oppsto lokalt om
ulvensbevegelseri området.
Fylkesmannensmiljøvernavdelingorganiserteogså den såkaltehybridjakta som fant sted vinteren 2000. Dennejakta var en skjellsettendebegivenhetsom tydeligvishar satt et sterkt preg på
det lokale meningslandskapet.Selv om det var en engangshendelsesom fant sted en god
stund før vårt prosjekt startet, virker det som om den fortsatt preger så mye av det som menes
og siesat den må tas opp spesielt.
Miljøvernavdelingengjennomførte jakta ved hjelp av et jaktlag som var omhyggelig utvalgt. I
tillegg til to personerfra Miljøvernavdelingenog to fra SNO,ble det valgt ut åtte erfarnejegere
som var kjent i området gjennom elgjakt. En ønsketfolk som ikke bare var dyktige jegere, men
som også ville være 100% pålitelige og som ville tåle å stå i mot et voldsomt mediekjør.Blant
de som jaktet elg i området fantes erfarne politifolk, og siden en antok at disseville ha de
ønskedeegenskapene,ble flere av dem valgt ut. Imidlertid kom bare en fra lensmannsetateni
det aktuelle distriktet, de øvrige var fra politiet i Moss og Sarpsborg.Og selv om alle var fra
Østfold, skal vi etter hvert se at deres lokale tilknytning ble fullstendig underkjent av mange av
våre informanter.
Når det gjelder synet på ulvesituasjoneni Østfold fremstår Fylkesmannensrepresentantersom
nøkterne, selv om de betegner den som konfliktfylt. En viktig del av konflikten ligger i følge
dem nettopp i bestandsanslagene.
Avstandenmellom forvaltningensbestandstallog de tallene
lokalbefolkningenopererer med basert på synsobservasjoner
er relativt stor, og gir opphav til
lokale spekulasjoner.Forvaltningenser ut til å ha en vissforståelsefor at sliketallkonflikter oppstår, men det pekesogså på problemer med mangel på kunnskap blant folk som konfliktskapende faktorer. Frykt og følelse av manglende lokal kontroll er andre faktorer som Fylkesmannens representantervektlegger når de skal forklare konfliktbildet. Som så mange andre i
Østfold ser man ut til å ha en tidsregning som tar utgangspunkt i tiden før og etter at ulven
dukket opp. Det leggesikke skjul på at man har en klar følelseav at forholdet mellom lokalbefolkning og forvaltning gradviser blitt dårligereetter at ulven kom, og at forvaltningen i stadig
større grad sliter med å få de lokale innrapporteringenesom den er avhengig av i sitt arbeid.
Når det gjelder sporregisteringeni 1999, gir man uttrykk for at det da var bred oppslutning
lokalt om å delta og stor entusiasmerundt sporingen. Mye av motivasjonenskal ha ligget i å
fastsette et bestandstallslik at det eventuelt kunne startes med en aktiv forvaltning av ulvebestanden (lesjakt). I dag oppleverfylkesforvaltningensituasjonenannerledes,det syneså være
mindre vilje blant folk til å delta på sporing, og man mottar også etter hvert færre direkte innrapporteringerom observasjonerav ulv.
Når det gjelder innmelding av observasjonerser det imidlertid ut til at miljøvernavdelingenhar
et noe ambivalentforhold til dette. Det er tydelig at det eksistereret slagstillitsforhold mellom
miljøvernavdelingenog enkelte lokale "observatører". Blant annet gis det uttrykk for at det
erfaringsmessiger store forskjeller på observasjonenespålitelighet. Viltnemnder og viltnemndenes kontaktflate har man tillit til hos Fylkesmannen,mens det holdes større avstandtil dem
man oppfatter som mer selvutnevntelokale eksperter.Et stort antall tvilsomme meldinger har
medført at man ikke har gått mer offensivt ut og bedt om flere lokale meldinger. Feilmeldingene medfører massearbeid og lite utbytte. At enkeltobservasjonerlikevel er viktige, kommer
klart frem. Hva slagsobservasjonerman ønsker melding om er litt mer uklart. Det siesfra fylkesmannensside at gaupa er det rovdyret man ønskerflere friske data om, også gjennom innmeldte observasjoner,ettersom man nå "vet mye" om ulven.

Statensnaturoppsyn(SNO)
StatensNaturoppsyner opprettet med hjemmel i naturoppsynslovenfor å ivaretanasjonalemiljøverdierog å forebygge miljøkriminalitet.SNOsviktigste oppgaverer kontroll i forhold til lover,
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forskrifter og annet regelverk, i tillegg til veiledning og informasjon. SNO har også oppgaver
knyttet til store rovdyr: dokumentasjonav rovdyrskader,bestandskartleggingog skadefelling.I
tillegg til SNOsfaste ansatte er det også engasjert lokale rovviltkontakter for dette arbeidet.
SNOer en forholdsvisnyetablertetat (1996) og hadde ikke fungert i mer enn ett år i Østfold da
vi gjorde vårt feltarbeid. Den lokale SNO-ansattearbeidet tidligere i Fylkesmannens
miljøvernavdeling, og har også det siste året hatt sitt kontor i Statenshus i Moss. Det har medført nær og
hyppig kontakt mellom de to forvaltningsenhetene,men SNO har nå fått egne kontorer et
annet sted i fylket, både for å bringe SNOut i felten og for å markereatskillelsen.Overføringen
av skadedokumentasjontil SNOhar ikke medført noe markert brudd med tidligere praksis.Selv
om rovviltkontaktenenå rapporterertil SNOog ikke til FM, ser det ut at man lokalt ikke er særlig oppmerksompå denne arbeidsdelingen,men i stor grad relatererall rovviltvirksomhettil FM.

Forskningen
Det norsk-svenskeforskningsprosjektet SKANDULVhar radiomerket lederhannen i Mosseflokken —den flokken som holder til i Våler. For å kartlegge biotopvalg og bevegelsesmønster
følges flokken tett. Det peilesi tidagersperioder,med posisjonsangivelser
hver halvtime døgnet
gjennom. Det er Norges Landbrukshøgskolesom er ansvarligfor denne delen av SKANDULVprosjektet,som også omfatter studier av ulvensdiett, hovedsakeliggjennom innsamlingav ekskrementer. Feltarbeidet,hvor radiopeiling utgjør den mest omfattende delen, utføres vesentlig
av hovedfagsstudenterog forskningsteknikere.En lokal frivillig har også fått slippe til som
radiopeiler.Peilingenforegår for det mestefra bil, og altså 24 timer i døgnet. Peilernejobber i
skift og peiler 24 timer i døgnet. De følger alle ulvensbevegelser,noe som innebærerat de kan
kjøre over noksåstore områder samt inn på privat eiendom. Nettopp ferdsel på privat eiendom
har medført at det tidvis har oppstått gnisningermellom lokale grunneiereog peilere.
Ulvenssåkaltefluktdistansei forhold til mennesker(hvor nær kan menneskerkomme før ulven
flykter?) skal etterhvert vies større oppmerksomhet.Dette er blant annet begrunnet i lokalbefolkningensfrykt for å ferdes i utmarka. Gjennom å se på ulvensatferd i forhold til mennesker,
håper man fra forskningsholdå skape positiv interesse,fordi det vil vise at forskerne engasjerer
seg i vanligefolks problemer.
Selvom en såkalt "veldig ulveinteressert"person har fått være med i peilearbeidet,er dette et
unntak. Lokalefolk har generelt ikke fått delta, selvom flere har meldt sin interesse.Fraforskningsholduttrykkesdet prinsipiellvelviljei forhold til lokal deltakelse,men i praksiser det likevel
mange argumenter som brukes mot det. Hovedargumenteter først og fremst at man ser det
som et problem at frekvensenepå radiosendernegjøres kjent dersom lokale lekfolk er med i
arbeidet. I dette argumentet ligger det en frykt for at de ivrigste ulvemotstanderneskal få tilgang på denne informasjonen,lokalisereulven og starte ulovlig jakt. Særlig lokaliseringav hi
blir sett på som et stort potensielt problem. Forskernefremhever også de høye kostnadenepå
utstyret som benyttessom et argument mot lokal deltakelse,samt det at peilingener en "ganske touchy prosess". Dette siste handler om tilgang til det som oppfattes som konfidensiell
informasjon. Her kommer også forholdet til media inn som et argument mot deltakelse.Media
oppgis generelt å være svært interesserti all ulveaktivitet i området. Derfor ønsker man fra
forskningsholdå ha kontroll med deltakerne,og en slik kontroll har man først og fremst med
"sine egne", forskningsteknikereog studenter. Uten stor grad av kontroll frykter man også at
radiomerkingikke vil tillates fra direktoratetsside.Vernesidaantas å ville reageredersom radiofrekvenserog hilokaliteter blir kjent, noe som igjen vil sette presspå direktoratets holdning til
radiomerking.Og ikke minst, de svenskesamarbeidspartnernei SKANDULVhar hittil vært helt
avvisendetil å la lokalefrivillige få bruke peileutstyr,primært på grunn av faren for misbruk.
Hittil har lokal deltakelsebegrensetseg til sporregistrering,samt noe innsamlingav ulveeksrementer. Fraforskningsholdavviserman altså ikke tanken om større lokal deltakelse,men anser
at dette vil kunne være mer interessanti forhold til nærmere utforskning av fluktdistanseproblematikk. Også her vil imidlertid lokal deltakelseby på enkelte problemer, blant annet peker
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man på vanskenemed å involverede som har en sterk, positiv interessefor ulv. Forskerneoppfatter dissesom relativt upopulærei lokalsamfunnet,og det gjør at forskerne har betenkeligheter med å la dem få delta. At forskerneselvogså til dels oppfattes som verneaktørerav mange i
lokalbefolkningen,gjør nok at man tenker seg ekstragrundig om i forhold til et samarbeidmed
lokale "ulvevenner". Sett fra ulvemotstandernesståsted idevil en slik alliansebare bidra til at
forskningsaktiviteteneframstår i et enda mer uheldig lys, noe som kan forverre samarbeidet
med grunneiere og andre lokale aktører. Forskerneser selv tydelig dette dilemmaet: For at
forskningen skal inngi bredest mulig tillit må forskerne unngå å bli oppfattet som alliansepartnere for bestemte lokale interessegrupper,samtidig som man må klare å samarbeidemed
berørte grupper for å øke forskningenslegitimitet lokalt. Hittil ser det imidlertid ut til at forskerne stort sett har unngått lokalt samarbeid,dels fordi dette sikkert er det enklestepå kort sikt,
og dels fordi en har lagt mest vekt på faren for å forbindes for sterkt med bestemte parter i
konflikten.
Forsøketpå å radiomerkenye ulver i Mosseflokken,som ble gjennomført vinteren 2001, ser ut
til å ha satt forholdet mellom forskereog særliggrunneierepå nye prøver.SKANDULVs
plan var
å fange en eller flere ulver (helst ledertispa)ved hjelp av såkalt "flaggline" og nett. Dette er en
teknikk som er mye brukt i Øst-Europa,både til forskningsformålog jakt. Den går ut på å ringe
inn en ulveflokk med et tau påsatttøybiter ("flagg"), for så å jage ulven mot en åpning der den
kan fanges i et nett (eller skytes,om det er jakt det dreier seg om). Det har vist seg at ulven
nødig kryssertauet, og dette er derfor en effektiv fangstteknikk om den utføres av kyndige personer. Førfangsten skulle starte, ble det sendt ut et informasjonsskrivtil grunneierne. Her ble
det fortalt litt om ulveforskningenog SKANDULVgenerelt, i tillegg til at grunneierneble forberedt på at fangsten kunne komme til å pågå i deres skog. Strengt tatt var det kanskje ikke
nødvendigå be om tillatelse,men forskernevurderte det som fornuftig å gå ut med bred informasjon.Likevelviste det seg at en del grunneiereså på denne informasjonensom svært mangelfull, og mente at den kom for seint.
Siden det var første gang flagglineteknikkenskulle brukes i Norge, var en erfaren polsk biolog
engasjertfor å bistå de norskeforskerne. I tillegg hadde de med seg noen hovedfagsstudenter
og en del frivillige som også hadde vært med på hybridjakta.Som vi har sett var flere av disse
politifolk fra Moss og Sarpsborg,og forskerne la vekt på fordelene med å trekke inn folk som
haddevært med på liknende aktiviteter før. Derimot var det ingen lokalejegere med, og ingen
av grunneierneble invitert til å delta i fangsten.
Det er liten tvil om at dette, sammen med det som ble oppfattet som mangelfull og for sein
informasjon,var medvirkendeårsakertil at fangstlaget gjennomgåendeble møtt med liten velvilje av grunneiere i Våler. Tvert imot ble de bedt om å fjerne seg fra enkelte eiendommer,og
dette gjorde at man tapte verdifull tid og ble forhindret fra å operere effektivt der ulven faktisk
oppholdt seg. I området finnes imidlertid også store skogeiendommersom ikke tilhører enkeltpersoner,såkalt selskapsskog,og her var det ingen negative holdninger til forskernesaktivitet.
Derfor lyktes det til slutt å ringe inn ulven, men flagglina ble ødelagt av en elg som også ble
"fanget". Dermed oppsto en åpning som ulven kunne slippe gjennom, og fangsten mislyktes.
Resultatetvar at ingen ulv ble radiomerket. Det virker rimelig å anta at fangstlaget ville hatt
betydelig større suksessom det hadde fått operere uhindret, og hvis lokale krefter hadde blitt
trukket inn.

Rovviltkontaktene4
4

Bare én rovviltkontakt har
ansvar for Våler kommune,
men vi har intervjuet flere
rowiltkontakter i regionen.
Det er derfor ikke alltid
Vålers rovviltkontakt som er
opphav til det som sies om
denne gruppa.

Det finnes et nettverk av såkalte rovviltkontakter spredd over fylket. Dette ble bygget opp av
Fylkesmannens
miljøvernavdeling,men er nå overtatt av SNO.I hele fylket er det nå seksrovviltkontakter. Rovviltkontakteneer folk som har det til felles at de er interesserti rovdyr, og at de
har en eller annen faglig ballast,som for eksempelutmarksutdanningeller fartstid i en kommunal viltnemnd. Ellerser de rekruttert på ulikt vis. De har fått noe opplæring fra fylkesmannens
side, men hadde inntil nylig ikke arbeidsavtaler.Bortsett fra kjøregodtgjørelse,fikk de faktisk
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ikke noe vederlagfor innsatsensin i det hele tatt. I forbindelsemed overgangentil SNOhar de
nå fått arbeidsavtalerog lønn.
Siden det er Fylkesmannensmiljøvernavdelingsom har rekruttert rovviltkontaktene, og som
hadde ansvaretfor dem helt til like før vårt prosjekt startet, har vi hentet informasjonen god
del informasjonom rovviltkontaktenederfra. Miljøvernavdelingenframholder at det er lagt vekt
på at rovviltkontakteneskal ha en viss "standing" i sine lokalmiljøer.Det kan være som jaktledere, ledere av viltnemnder, osv., samt at de i sin alminneligheter vel ansett i de lokalmiljøene
de skal operere.Det er viktig for at de skal ha den legitimitet som krevesfor å håndtereet saksfelt med store spenningerog ofte åpne konflikter. Derfor har Fylkesmannenvalgt å holde seg
unna folk som tilsynelatendehar en viss faglig kompetanse,men med liten kredibilitet i lokalmiljøene.Dette gjelder for eksempelflere av de som har utmerket seg lokalt i form av en svært
stor interessefor ulv. Dissevvet mye om ulv og kan være flinke feltfolk, men har liten legitimitet i møtet med jegere og bønder; to grupper som rovviltkontaktenehar mye med å gjøre.
Enviktig oppgavefor rovviltkontakteneer nemlig å slå fast om drepte sauerog hunder virkelig
er tatt av et fredet rovdyr,for bare da har eieren krav på erstatning.
Rovviltkontaktenetar også imot meldinger om spor og andre observasjonerav rovdyr, og sjekker ofte disse.Det skjer ikke sjeldensammenmed den som har gjort observasjonen,og da kan
det nok hende at det ikke alltid er full enighet om hvilket dyr som har vært på ferde. I slike situasjonerer det rimelig å anta at rovviltkontaktenehar bedre forutsetninger for å håndtere disse
situasjoneneslik at ingen taper ansikt, enn "eksperter" fra Fylkesmanneneller fra en forskningsinstitusjon.Dennefunksjonen har rovviltkontaktenei forhold til innmeldte observasjoneri
det daglige, og de er ogsåtiltenkt en slik rolle i store registreringer.
Rovviltkontakteneer et viktig bindeledd mellom lokalbefolkningog forvaltning i Østfold. Dette
er imidlertid ingen enkel posisjon å være i. En av dem uttrykker at han føler seg plassert
"mellom barken og veden". I en vanskeligmellomposisjonsynesrovviltkontakteneå være opptatte av å opptre noenlunde nøytralt. Fellestrekkfor de rovviltkontaktenevi har snakket med er
at de har erfaring fra kommunensviltforvaltning og ser ut til å ha et stort kontaktnett, noe som
tidligere nevnt har vært vektlagt i rekrutteringen av rovviltkontakter. Det er kanskjenettopp
kontaktflaten og de relativt uformelle strukturene det arbeidesunder som gjør rovviltkontaktene til nøkkelpersonerog som sikrer dem jevnlige lokale tilbakemeldingerog en tett lokal dialog. Rowiltkontaktene mente selv at de hadde god kontakt med jegere, hundeeiereog grunneiere,så vel som med de ulveinteresserte.Rovviltkontaktenehar derimot ikke noe felles faglig
forum (unntatt kurseneFylkesmannenhar avholdt fra tid til annen), og kontakten mellom dem
er mer basertpå personligbekjentskap.
Som kontaktpersonermellom forvaltning og lokalbefolkninger rovviltkontakteneavhengigeav
en god dialog også med forvaltningssida.Denne synesimidlertid å fungere dårligereenn kontakten lokalt, og det kan virke som om tidvis dreier seg om enveiskommunikasjon.Mens
Rrovviltkontaktenrapporterertil det statlige forvaltningsapparatet,men synesi beskjedengrad
å motta formelle tilbakemeldingerderfra5.Informasjonsflytenoppfattes hovedsakeligå gå i en
retning, noe som kan opplevesfrustrerendebåde for rovviltkontakt og hans kontaktnett. Årsaken til begrensedetilbakemeldingertolkes litt ulikt. Delskan det dreie seg om dårlige rutiner og
manglendeforståelsefor betydning av informasjon, men det antydesogså at det kan bunne i
et ønske om holde tilbake informasjon fra forvaltningens side. Uavhengigav forklaring synes
det som om uklare informasjonsstrømmerkan vanskeliggjørearbeidet for rovviltkontakteneog
svekkesamarbeidsforholdettil sentraleforvaltningsledd.
Mellom forskningsmiljøog rovviltkontakter er det i dag lite kontakt, men rovviltkontaktene
etterlyser mer informasjon fra forskerne, siden slik informasjon kan være nyttig i forhold til
deres egen kontakt med lokalbefolkningen.Bildet av en vanskelig mellomposisjonfor rovviltkontakteneforsterkesav den mangelfulledialogen med forvaltning og forskning. Det kan se ut
til at rovviltkontakter og lokalbefolkning for øvrig faktisk står ganske likt i forhold til kontakt
med forvaltning og forskning.
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5

Våre informanter uttalte seg
for det meste om forholdet
til Fylkesmannen.Delsvar
tilknytningen til SNOsvært
ny, og dels var det tydelig at
det nære forholdet mellom
Fylkesmannenog SNOi
Østfold gjorde at skillet ble
sett på som lite viktig.
Rovviltkontaktenefokuserte
også på Fylkesmannenfordi
Fylkesmannenfortsatt ble
oppfattet som det sentrale
statlige organ for rovviltforvaltning.
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De lokale aktørene
Som tidligere nevnt har vi først og fremst vært i kontakt med lokale informanter som har erfaring fra kontakt eller samarbeidmed representanterfor rovviltforvaltningenog/eller forskningsmiljøet. Gruppa av lokale informanter bestårsåledesav jegere, hundeeiereog grunneiere,samt
menneskermed en sterk interessefor ulv. På bakgrunn av de holdningenesom avtegnerseg til
ulven og de ulike gruppenesinteresserhar vi valgt å dele gruppa av lokale aktører inn i to. I en
gruppe har vi plassertjegere, hundeeiereog til dels også grunneiere. Dette er delvis overlappende kategorier. For enkelhetsskyld vil vi heretter kalle dem jegere, siden jakt- og jakthundproblematikkenstår sentralt. I den andre gruppa er informantene med en sterk, positiv interesse for ulv, men som ikke er jegere. Disseomtaler vi heretter som de ulveinteresserte.
Vi understreker_at det er denne typen aktører forvaltning og forskning også i framtida må forholde seg til dersom lokal medvirkning skal realiseres,ettersom de innehar posisjoneri det vi
kan kalle det lokale naturforvaltningsfeltetsom gjør det umulig å gå utenom dem. Deresholdninger er derfor avgjørendefor hvordansamarbeidetskal utvikle seg.

Jegerne
De fleste jegerne i vårt utvalg har en eller annen posisjoninnen lokalt organisasjonslivsom retter seg mot ulike utmarksrelaterteaktiviteter. Noen er eller har vært med i kommunepolitikken
og i kommunale nemnder og utvalg. Friluftslivog jakt er sterke interesserblant alle innen denne gruppen, og for mange er utmarkstradisjoneneen helt sentral del av deres livsstil og en
betydningsfullidentitetsfaktor.
Et annet hovedtrekk ved denne gruppa er at alle i sterkere eller svakeregrad har en negativ
holdning til ulveforvaltningenog ulvens generelletilstedeværelsei Norge. Det dreier seg altså
ikke om motstand bare mot ulv i Østfold, de fleste er skeptisketil å ha ulv i Norge overhodet.
Argumentasjonenher går blant annet på hvor vanskeligdet er å forvalte ulven slik at bestanden ikke blir for stor, og mange trekker fram ulven som en trussel mot øvrig biomangfold.
Mange syneså ha relativt gode kunnskaperom ulv, og informasjon innhentesgjennom bøker,
artikler, ulike rovviltsiderpå internett og gjennom samtaler med andre. I tillegg hevder informantene at de bygger på egne erfaringer. Flerehar selv sett ulven på nært hold og kan også
innrømmeat de også er fascinertav dyret.
Det som peker seg ut som en av de viktigste årsakenetil motstandenmot ulv i denne gruppa er
at mange mener at viktige fritidsinteresser,ja faktisk en hel livsstil,er truet eller alleredeutradert av ulven. En av fordelene med å bo i distriktet er borte når man ikke lenger kan ferdesfritt,
hevdesdet. Jegernevegrer seg nå for å slippe hundene sine av redselfor at de skal bli tatt av
ulv. Selvom ikke frykt for egen sikkerheter et dominerendeargument i denne gruppa påpekes
det likevelat man ser seg ekstra godt rundt når man ferdes i skogen.At det blant folk som har
mindre erfaring med å ferdes i naturen nå herskerstor ulvefrykt er noe alle har forståelsefor,
og som også er et poeng mange bruker i sin argumentasjonmot ulv i Østfold.
Dennegruppa er ikke bare skeptisketil ulven, men ogsåtil forvaltning og forskning. Særligoppfattes forskningensom uten troverdighet,og forskningog forvaltningsespå som to siderav samme sak. Informantenei denne gruppa har alle erfaring med forvaltningengjennom sporregistreringen i 1999, og alle har fulgt nøye med Fylkesmannens
seinerearbeid med kartlegging og
bestandsberegning.
En generellmisnøyeser ut til å herskei forhold til dette forvaltningsorganet.
Denne misnøyengjelder særlig avdelingensbehandlingav lokale observasjoner,men også det
informasjonsarbeidet
som Fylkesmannen
driver(ellerikke driver,slik en del av våre informanterser
det). Flere av våre informanter gir uttrykk for at lokale innrapporteringerog observasjoner
behandlespå en arrogant måte, blant annet ved at de sjeldentas på alvor, "voksneærligemenn
blir ikke trodd". Informantenemener også at det var svært urimelig at lokale jegere ble holdt
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unna den viktige hybridjakta.Dette sesom uttrykk for to ting: Delsmistro til lokalejegereskompetanse,og delssviktendeevnetil å vurderehva somvillevært mesteffektivt.Våre informanterer
ikke i tvil om at lokalkjentejegereville gjort en mye bedrejobb enn det importertejaktlaget klarte.
Det som skjeddeunder SKANDULVs
forsøk på innfanging av ulv for radiomerkingvinteren 2001
oppfattes på sammemåte: Lokalejegere, kjentfolk og grunneiereble ikke involvert,det ble gitt
lite informasjon,og fangstlagetgjorde unødvendigefeil.
Nettopp denne følelsenav å bli mistrodd av forvaltning og forskning påvirker naturligvissamarbeidsforholdet.Mange ser ikke lenger poenget med å melde fra om de observasjonersom
gjøres. Den negative oppfatningen forsterkes av det man lokalt oppfatter som manglende
informasjon,eller desinformasjon.Her er det særlig bestandsestimatenesom kritiseres.Mange
informanter mente at forvaltningen bevisstopererermed for lave bestandstall.Det herskerulike
oppfatninger om årsakentil dette, men ett syn er at dette er del av en overordnetvernepolitikk.
Samtidiger det en utbredt oppfatning at Fylkesmanneninformerer alt for lite om sin egen virksomhet og om hva som skjer med rovviltforvaltningenpå sentralt hold. Alt dette har også gitt
seg utslag i uvilje mot å delta i flere sporinger. Denne holdningen forsterkes dessutenav at
Østfold nå er ulvesone,og våre informanter ser ikke noe poeng i å kartlegge en bestand som
ikke kan beskattes.
Som vi har pekt på tidligere er rovviltkontaktenede som har best forhold til lokale aktører, og
til tross for mistillitsforholdettil fylkesmannen,har flertallet et svært godt forhold til rowiltkontaktene. Disseblir ansett som viktige kontaktpersonersom også har et problem i forhold til sentrale forvaltningsledd,fordi de ikke når videre med sin informasjonog heller ikke mottar mange
tilbakemeldinger.Våre informanter oppleverderfor på sett og vis et skjebnefellesskapmed rovviltkontaktene, og ser på dem mer som offer for et urimelig forvaltningsregimeenn som deler
av dette regimet.

De ulveinteresserte
Vår andre gruppe innen lokalbefolkningener de "ulveinteresserte".Dennegruppa er nok liten i
Vålerområdet, men det er visstnok god kontakt med andre ulveinteressertei Sarpsborg-og
Fredrikstadsområdet.Det begrensedeantall lokale involverteser ut til å avspeiledet allmenne
synet på ulv i området, selv om våre informanter mener at det finnes flere som sympatiserer
med dem, men som ikke tør stå fram.
Somvår betegnelsetilsier har informantenei denne gruppa stor interessefor ulven - de er fascinert av dyret i seg selv og er opptatt av dets rolle som en viktig og naturlig del av norsk natur.
Interessenhar blant annet gitt seg utrykk gjennom lokalt initierte sporingsgrupper,og våre
informanter ser ut til å bruke størstedelenav sin fritid tid til å følge ulvens bevegelser.De
ulveinteresserteprøver å ha god kontakt både med forsknings-og forvaltningsmiljø,men med
varierendehell. Som nevnt tidligere prøver dette miljøet på sin side å unngå alliansersom kan
vekke anstøt lokalt. Ettersomet flertall tilsynelatendeer skeptisketil ulv i indre Østfold, vegrer
både forskere og forvaltere seg mot å ha for nær kontakt med de ulveinteresserte. Dette er
noe våre informanter opplever som rart og til dels sårendeettersom de føler at de har mye å
kunnskap å bidra med, i tillegg til å kunne innta en slags folkelig mellomrolle i forholdet
mellom lokalbefolkning og det mer offentlige fagmiljø. I likhet med jegerne ser de ulveinteresserte ut til å ha god dialog med rowiltkontaktene, og de er også kritisketil forskningensog forvaltningensmåte å takle informasjonom ulv på. De synes—som jegerne —at lokalbefolkningen
holdes for mye utenfor det forskningen og forvaltningen holder på med, og betrakter dette
som et alvorligfeilgrep fra forskernesog forvalternesside.
Blant jegerne omtales de ulveinteressertesom sterkt verneorienterte.Ord som "ekstreme" og
"fanatiske" tas i bruk. Selvhevderde ulveinteresserteat deresmotivasjoner en genuin interesse for ulven, samt et ønskeom å på egenhåndå finne det en av dem kaller en "nyansert sannhet" om ulven i Norge og i Østfold. De framholder at de ikke nødvendigvisstøtter beslutningen
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om Østfold som kjerneområdefor ulv, og er kritiske til deler av dagensrovdyrforvaltning.De vil
gjerne framstå som nøkterneog balanserte,og mener at de innehar en mellomposisjonmellom
de virkelig ekstremeulvevernene(som ikke finnes i Våler, men som kommer utenfra) og lokale
ulvemotstandere.Blant våre informanter er det ingen som på noen måte kan betegnes som
"urbane ulveromantikere". Tvert i mot ser de ut til å ha røtter i mange av de samme sterke
utmarkstradisjonersom jegerne har.

Kort oppsummering
• Våre informanter blant jegerne melder ikke lenger fra om ulveobservasjoner,
og vil ikke stille
opp på Fylkesmannens
sporinger.De ulveinteresserteer heller ikke bestandigså ivrige etter å
melde fra om det de ser, ettersom de ikke oppleverå bli tatt så alvorlig som de synesde har
krav på. En del observasjonermeldestil rovviltkontaktene,som har en annen stilling i lokalsamfunnet enn Fylkesmannensmiljøvernavdeling.Imidlertid er heller ikke rovviltkontaktene
alltid like fornøyd med måten slike meldinger mottas på når de formidles videre.
Miljøvernavdelingenpå sin side syneså ha et ambivalentforhold til de meldingenede faktisk
får, ettersom mange betraktessom arbeidskrevendefeilmeldinger.
• De lokale få ikke være med å peile, de fikk ikke være med på hybridjakta,og ikke på fangstforsøket. De ansvarligefor de to sistnevnte"aksjonene" oppfatter politifolk fra regionensom
såpasslokale at hensynettil lokal deltakelseet stykke på vei er imøtekommet. Dette er våre
informanter, både blant jegerne og de ulveinteresserte,helt uenige
• Fylkesmannensmiljøvernavdelinger klar over at forholdet til lokalbefolkningen gradvis har
forverret seg i løpet av den perioden man har hatt ulv i fylket. Rovviltsakensiesetter hvert å
ta det meste av ressursene,noe som medfører at annet arbeid kan blir nedprioritert. Fra
forskningsholder man også etter hvert blitt klar over at stemningenlokalt ikke alltid er i favør
av forskningsaktivitetenei området, og det skaperubehageligheterog praktiskeproblemer.
Dette er ikke noen gunstig situasjon.Forvaltningog forskning er avhengigav et godt forhold til
grunneiere og andre i lokalbefolkningen, både for å kunne drive med peiling og annen aktivitet, og for å fortsatt motta meldinger om rovviltobservasjoner.Lokalt er man ikke tjent med
en konfliktsituasjon verken med forskere eller med forvaltningsorganer som er satt til å
gjennomførenasjonalrovviltforvaltning.Somvi så innledningsvis,leggesdet nå vekt på at lokale aktører bør involveresi bestandskartleggingog andre forvaltnings- og forskningsaktiviteter.I
dagenssituasjonligger ikke forholdene særlig godt til rette for utvikling av et slikt samarbeidi
vårt studieområde.,
I de neste kapitlene skal vi prøve å finne ut hvorfor situasjonenhar blitt såpasskonfliktfylt som
den er i dag. Pådet grunnlaget vil vi også prøve å komme med noen antydninger om hvordan
den fastlåstesituasjonenkan løsesopp.

6 Kampom hva som er "fakta":
Hvor mange ulver er det, hvor er de og hvordan oppfører de seg?
Det står strid om det meste når det gjelder ulvensetablering i Østfold. Enviktig side av konflikten er uenighet om bestandsstørrelsen
og om ulvens atferd, særlig overfor mennesker.Dette
mønsteret kjenner vi også fra andre steder der rovdyr har etablert seg. Store grupper i slike
lokalsamfunnsyneså være sikre på at det er flere ulver, bjørner, gauper eller jerver enn forskerne og forvalterne hevder (se Skogen 2001a, Skogen & Krange 2001). Det viser seg også at
holdningen til store rovdyr henger sammen med hvor stor en tror bestandener: De som tror
bestandeneer store (og større enn forskerne hevder),er gjennomgåendemer skeptisketil rovdyra enn de som tror bestandeneer små (Bjerkem.fl. 1998).
I vårt materialefra Våler er det særlig blant jegerne en unison oppfatning at det er betydelig
mer ulv enn forskerneog miljøvernavdelingenvil ha det til. Det er også enighet om at forskerne
har kommet med påstander om ulvens atferd som en etter en er tilbakevist (av ulven selv).
Dessutener det en utbredt skepsistil forskernesutsagn om at ulven ikke er farlig for mennesker.
Mange jegere og skogbrukereferdes mye i skogenog kjenner nærområdenesvært godt. De er
vant til å gjøre observasjoneri naturen, og de legger merketil mye. Derfor ser de ikke så sjelden
spor som de mener er etter ulv, de finner kadaversom kan være drept av ulv, og de ser av og
til ulven. I tett befolkedeVåler blir ulven også sett fra folks stuevinduerrett som det er, og det
hender at den truer hunder som står i bånd eller innhegning. Under et av våre første besøk i
Våler fikk vi selv snakkemed en gårdbruker som nettopp hadde sett ulven på jordet sitt, og vi
fikk se sporene i nysnøen.Like etterpå fant vi selvferske spor i veikanten et stykke unna. Å se
ulv eller spor etter ulv synesaltså ikke å være verken uvanlig eller vanskeligi Våler. I et tett sosialt nettverk hvor informasjon bevegerseg raskt, er det også lett å sammenstilleobservasjoner
som er gjort på ulike steder. Dette gjør at våre informanter har dannet seg oppfatninger av
bestandsstørrelsensom de kan argumentere godt for, i den forstand at oppfatningene ofte
underbyggesav relativt detaljrike resonnementer.Her skal vi se et eksempelpå dette, hentet
fra en informant fra jegergruppen.Akkurat denne historien dukket opp i flere intervjuer, ikke
bare blant jegerne, men også blant de ulveinteresserte.D[, en ble også kommentert av rovviltkontaktene.
Det hadde hjulpet fælt hvis de i fylket hadde hatt litt mer tillit til folk. På de observasjonene
som folk gjør. Det er jo mye av grunnen til at folk ikke gidder å si fra. For at hvis de ikke har
tatt bilde av det, og det ikke er noe spor, for eksempelpå barmark, så blir det ikke tatt noe
hensyn til virker det som. Blant annet i høst var det jo en som hadde åtte ulver på elgposten
sin, de gikk rett forbi han. Og akkurat på samme tidspunktet så var det en annen en på laget
hans som hadde en fem meter bak seg nesten. Og det vil si at der var det ni ulver, garantert,
som de så samtidig. Og de greide ikke å se noe halsband på noen av dem [det var ikke
hunder]. Og de hadde dem ganske nærme, så det tror jeg at de skulle sett. Men, kan ikke
garantere det, men i hvert fall så er det ni stykker. Men de fra fylket [Fylkesmannen],de tror
jo ikke på det. Hvisde kunne begynt å tro på det som voksnefolk sier liksom, som er troverdige og sånt noe. Såhadde det hjulpet litt det.
(Jeger)
Fraforvaltningshold
kommenterermanslikehistorierpå følgendemåte:
Jeg føler vel ikke, i hvert fall ikke i fylket her at vi holder korta så tett ved brystet. Det har heller vært det at man ikke tror på de meldingenesom kommer inn, om det går mest på antall
dyr da kan du si. Men når man skal vurderemeldinger, så må man jo oppsøkeog prøve og
snakke med de som har sett det. Det er jo flere som har sett, ikke sant, det ene har sett det
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og det andre har sett det samtidig, ikke sant, og da er det fire dyr der og så er det fem dyr
ved siden av, og det er så langt så det er over en kilometer unna så det kunne ikke værede
samme dyra, ikke sant. Det har vi hatt en del problemer med, men noen få telefoner og litt
sånn researchså finner vi ut at det er jo nøyaktig de samme dyra, og da er det la osssi fem
ulv som er observertantatt sikkert. Og det er klart da blir folk ute frustrerte, for de vet at det
er meldt inn ni ulv, ikke sant. Det er litt problemersånn, altså.
(Forvalter)

I februar 2001 opererte SKANDULVmed fem dyr som absolutt minimum for Mosseflokken.
Dette har vært basertpå SKANDULVs
kriterier for godkjenning av observasjoner,som er at prosjektetsegne medarbeidereskal ha kontrollert spor eller selvgjort synsobservasjoner.
De samme
kriteriene legges til grunn i hele SKANDULVsvirkeområde, inkludert Sverige (Aronson m.fl.
2000). SKANDULVsbestandstaller presentert i informasjon fra SKANDULVog Fylkesmanneni
Østfold. Det er dissetallene forskere og forvaltere stort sett har hold seg til i ulike medieoppslag, og —så vidt vi forstår —også på de mange folkemøtene som er avholdt i regionen etter at
ulven kom. Som vi ser er det betydelig diskrepansmellom disseanslageneog de observasjonene som ble gjort under elgjakta i 2000.
Jegerneangir også det de oppfatter som minimumstallbasert på en sammenstillingav observasjoner.Et slikt minimumstallsom har framkommet på en logisk uangripeligmåte (men hvor heller ikke vi kan gå god for selveobservasjonene,naturligvis)er altså ni ulver høsten 2000, mens
forskerne sa fem. I likhet med forskernesanslag,er dette basert på observasjonergjort av personer som vurderessom pålitelige—men det er altså andre personer.De ansessom troverdige
ut fra andre kriterier enn forskernes:At de er kjent som erfarne jegere og friluftsfolk, og som
stødige, påliteligetyper som ikke farer med tull. Sett fra et lokalt synspunkter det meningsløst
—og krenkende—å underkjenneobservasjonergjort av slike folk. Det vil dessuten,etter jegernesoppfatning, gi et bilde av ulvesituasjonensom er positivt galt.
Ja, altså de har ført overfor oss en veldig arrogant holdning. Og det er greitt nok, det skal
væreen sikker observasjon,men når du går halvannenkilometer inn i skauenpå et småbruk,
ikke bilspor ikke folkespor... Og så plutselig så har du [spor etter] to beist som er større enn
epler de potene, det er ikke puddel det vet du! Det er ikke noen St. Bernhardshundheller, for
det er ingen som slipper den løs. Så det må gå an ogsåbruke littegranne sunn fornuft.
(Jeger)

Fra forskernesside innvendes(forståelignok) at de ikke på samme måte kan være sikre på at
observasjonene
er pålitelige,ettersomde ikke har sammekjennskaptil kildeneserfaring og personlige egenskaper.Vitenskapeligmetode forutsetter at alle observasjonersom regnes med er
absolutt sikre (det vil si at forskerneer sikre på dem), og at data innsamlesetter bestemtesystemer. Slike bestandsanslag
vil derfor være minimumstallpr definisjon.Vi har ikke inntrykk av at
dette alltid formidlesså klart fra forskningensside, selvom det nok er en tendenstil at det har
kommet tydeligerefram i det siste.Et eksempelpå dette er informasjonsskrivet
som ble sendt til
grunneierefra SKANDULV/NLH
før forsøket på å fange ulv med nett vinteren 2001 Der siesdet
klart at det sannsynligviser rundt ti ulver i området, men at vitenskapeligkrav gjør det nødvendig å holde seg til mer konservativeanslag. Her heter det: "Under elgjakta ble det sett 8 dyr i
en flokk, på sammetid som det ble rapportert om dyr et annet sted i området. SKANDULVopererer i dag med 5 dyr som absolutt minimum for Mosseflokken.Det lavetallet skyldesat SKANDULVsetter telling på sporsnøog/eller observasjonunder peiling som vilkår for godkjent observasjon. I dette ligger egentlig ingen underkjenningav øvrige observasjoner,men behov for en
felles standard til bruk i alle ulveområdene." På sine nettsider om "Ulv i Østfold"
[http://www.ulv-ostfold.net/] informerer Fylkesmannensmiljøvernavdelingnå om ulike observasjoner som til sammenindikerer en større bestand enn SKANDULVsanslag. Dette gjøres imidlertid uten å oppsummeredette til en bestemt bestandsstørrelse.
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Flereav våre informanter erkjenner at forskere ikke kan si mer enn de er hundre prosent sikre
på, og at de derfor kan komme til å operere med for lave tall. Det aksepteresfor så vidt at
vitenskapenmå stille andre krav til en observasjonenn det folk flest gjør. Men poenget er at
dette oppfattes som irrelevant,sidenvåre informanter er sikre på at det er betydelig flere ulver i
virkeligheten.Og det virker jo umiddelbart fornuftig å basereulveforvaltningenpå virkelighetens ulvebestand,og ikke estimater som må være konservativefor å tilfredsstille bestemte
metodekrav. Her må vi understrekeat forfatterne av denne rapporten slett ikke kan ha noen
formening om hvor mange ulver det egentlig er i Våler, men sett fra lokalejegeresside fortoner
det seg neppe som noen trøst at forskere og forvaltere innrømmer at det er flere ulver enn de
offisielt sier (jfr. sitat fra infoskriv). Tvert imot kan dette få hele forvaltningssituasjonentil å
framstå i et noe absurd skjær, hvis forskerne og forvalterne oppfattes som om de sier omtrent:
"Vi vet at det er mer ulv, men vi kan ikke innrømmedet."
Så langt har vi diskutert det vi nærmestkan kalle ulike metodisketilnærminger til bestandsvurdering, en folkelig og en vitenskapelig.Dissetilnærmingene gir faktisk ulike bestandstall,og
derfor kunne vi tenke ossat det var dette som var innholdet i den såkaltedatakonflikten: Noen
mener det er mange og noen mener det er få. Men så enkelt er det ikke. Det handler også om
at de som mener det er mange og de som mener det er få befinner seg i ulike maktposisjoner.
Den vitenskapeligekunnskapenstår alltid i et hegemoniskforhold til den folkelige i vårt samfunn. Dette kommer til uttrykk på flere måter, og vi kommer noe tilbake til dette seinere.Her
skalvi se på hva som kan skje når dissekunnskapsformenemøter hverandreansikt til ansikt, så
å si.
Vitenskapeligog folkelig kunnskapom ulv konfronteresi forskjelligesammenhenger.En observasjon skal for eksempelverifiseresav noen som Fylkesmannensmiljøvernavdeling(eller nå
SNO) har bemyndiget (vanligvisen rovviltkontakt) før den kan godkjennes.Tidligere var det
ganskevanlig at slike observasjonerble meldt inn, enten direkte til Fylkesmannensmiljøvernavdeling, eller til den lokale rovviltkontakten. Da ulven var ny i området, ble slike observasjoner
systematisksjekket. Nå skjer dette sjeldnere,fordi det er så vanlig å se ulv og ulvespor.Det er
bare i nye områder at det ansesviktig å verifisereobservasjoner.
Under den store sporregistreringeni 1999 var kontroll av observasjoneret viktig element. Alle
observasjonerskulle sjekkesav rovviltkontakter eller ansatte hos Fylkesmannen.Både under
denne registreringenog ellers når spor har blitt sjekket, har de som gjorde observasjonene
kommet i kontakt med folk som på ulike måter representererforvaltningen og innehar en
ekspertrolle.Dette har ikke alltid gått så greit.
Mange av dem som har meldt inn observasjoneroppfatter seg selv som erfarne jegere og
skogsfolk. En del av dem har også et slikt rykte i lokalmiljøet,og vi har et klart inntrykk av at
dette for noen er en viktig del av deres identitet. De mener at de vanligvisvil være i stand til å
avgjørehva som er ulvespor,og om det er ulv eller hund de har sett under elgjakta. For disse
kan det være både provoserendeog sårt å få høre at det de har sett kan være alt fra hund til
rådyr. Ekstraille blir det hvis den som sier det mangler lokal legitimitet, og oppfattes som en
som først og fremst er i besittelseav "skrivebordskunnskap".I tolkningen av observasjonene
blir spørsmålethvilken type kunnskap som skal tillegges mest vekt —lokal erfaring og "sunt
vett", eller vitenskapeligmetode og abstrakt, akademiskkunnskap.Vi vet at de fleste "akademikere" som vurderer spor og andre observasjonerogså har praktisk erfaring, til dels svært
omfattende. Men i denne typen møter kan det være vanskeligfor mange å anerkjennedette.
Rolleneer nemlig svært ulike: Mens begge parter kanskjeser på seg sjøl som eksperter,og er
anerkjent som det i bestemte(men ulike) miljøer, er det bare en av dem som har makt til å fastslå den "sannheten" som blir stående,og som bidrar til de offisielle bestandsestimatene
—elleri
det minste til en autoritativ oppfatning av om det virkelig var en ulv der eller der —en ulv som
kan true hunder og kanskjebarn i nettopp dette lokalområdet.
Det blir liksom awist, at det er ikke så mange ulv her, og det er ikke sånn det er og alt dette
her det stemmer ikke når vi er ute i skauenog ser hvordan det ser ut.(..) Og, det er jo veldig
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vanskeligå bevisealle sånne ting, men vi har jo sett nå på snøenog vi harjo folk som har sett
ni på en gang. Og det passeregentlig veldig,ja det passerikke noe helt godt inn i bildet, på
det som de [forvaltningen]sier at det er.
(Jeger)

Det er ingen tvil om at slike opplevelserkan være vanskeligeå takle også for folk som ikke har
sin identitet så sterkt knyttet til det å være en erfaren skogskar.Å føle at ens vurderinger blir
dratt i tvil er ikke behageligfor noen, og særlig ikke for dem som føler seg i en litt underlegen
posisjoni forhold til dem som representererbåde statsmaktaog den vitenskapeligekunnskapen. Men vi antar at det er ekstra ille for dem som har investertmye i sin egen rolle som lokal
ekspert. Negativehendelserkan derfor få ekstra stor effekt, fordi de som oppleverdem ofte er
nøkkelpersoneri lokal viltforvaltning og i lokalejegermiljøer.Dissemå også antaså væreviktige
opinionslederei størregrupper blant lokalbefolkningen.
Blant våre informanter finnes som nevnt også lokale ulveinteressertesom ønskerå samarbeide
med forskere og forvaltere. Selvom noen har oppnådd å bli tatt inn i varmen og får være med
på enkelte aktiviteter, rapporterer også disse om episoder der de har opplevd å ikke bli tatt
alvorlig. Dissehendelsenesyneså ha påfallendelikhetstrekkmed det som jegerne har opplevd.
Nei, det passaikke forvaltningen å få vite om mer ulv, for nå hadde dem mer enn nok, dem
jobba jo både tidlig seint, for da var det liksom et helvete med de hybridvalpeneakkurat da.
Og dem haddejo alle andre dyr dem også skulle forvalte i Østfold. Elg og rådyr og fuggel og
alt mulig rart, og ulven tok da seksog tyve timer i døgnet! Og så kom det da plutselig og blei
sagt at... så kommer en sånn menigmann og sier at 'du vi har to stykkerpå den andre sia av
Glommasom holder i hop. Kan det væraen hanne og ei ung tispe?'.Det passaikke dem og
få greie på det da, eller at lokalbefolkningaskulle få greie på det, så det ville han ikke væra
enig
(Ulveinteressert)
Når det har vært sporing i fylkesmannensregi i hele Østfold, da har de trukket inn grunneierene. Ellershar de ikke trukket inn noe særlig andre. Når det gjaldt sporingenpå hybridene,
så var det flere av osssom meldte oss frivillig, fordi vi ville dele den erfaringen vi hadde med
hybridene og Vålerflokken.Vi fikk ikke lovtil å samarbeide.De villeikke ha noen innblanding
av private. Rett og slett.
(Ulveinteressert)

Vi har inntrykk av at vi står overfor omtrent de samme mekanismenesom vi beskrevovenfor:
Folk som oppleverseg sjøl som erfarne og kompetente, og som i dissetilfellene også ønskeret
nært forhold til forskning og forvaltning, føler at de blir avspistog latterliggjort.
Våre informanter i jegermiljøetog blant de lokale ulveinteressertehar noen interessantefellestrekk, som nok kan bidra til å forklare noe av det vi ser her: De bruker mye tid i skogen,og jakta
eller dyreinteressener svært viktige deler av livet for dem. De har skaffet seg mye erfaring og
kunnskapsom de har oppnådd anerkjennelsefor, og det virker som om dette er viktige deler av
deresidentitet. Men i forhold til forvalterneog forskerneforblir de amatører,og de har ikke posisjonersom kan gi dereskunnskapet offisielt stempel.Kunnskapendereser hellerikke ervervetpå
den måten som gir offisiell "autorisasjon"i vårt samfunn,det vil si gjennomhøyereutdanning.
Det er tydelig at rowiltkontaktene, i sin mellomposisjon,lettere kan få aksept for sine vurderinger, selvom disseskulleavvikefra oppfatningen til den som har gjort en observasjon.Det ser
ut til at rovviltkontaktenegenerelt har en sterk posisjon lokalt, og at de oppfattes som klart
atskilt fra forvaltningen ellers, det vil si fra Fylkesmannensmiljøvernavdeling.Og dette er en
oppfatning jegerne og de ulveinteressertedeler.
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Her må vi sterkt understrekeat vi ikke har ambisjonerom å beskrivedet som "virkelig" har
skjedd i møtene mellom autoriserteog lokale "eksperter". Det kan vi ikke vite noe om. Vi er
opptatt av våre informantersopplevelseog fortolkning av det som skjedde—av deresforståelse
av situasjonenog de konsekvensenedenne forståelsenhar for deres holdninger.Vi minner om
hva vi sa innledningsvis:Enten man er opptatt av vitenskapeligforståelseav en sosial interaksjon eller praktiskekonsekvenserfor forvaltningen, er dette det sentrale.Om folk føler seg dårlig behandlet, er det denne følelsensom preger deres holdnings- og handlingsmønster.Derfor
må vi forstå hvordan dissefølelseneoppstår.
Vi kan derfor heller ikke si hvor mye av disse problemenesom skyldesubetenksomoppførsel
fra "autoriserte" ekspertereller individuelloverfølsomhethos de lokale, og hvor mye som skyldes de ulike posisjoneneaktørene innehar. Disseulike posisjonenevil ganskesikkert gjøre det
umulig å viske ut opplevelsenav maktulikhet i interaksjonenhelt, og dermed vil en del av sårbarheten i slike situasjonerbestå. Men det betyr selvfølgeligikke at det er umulig reduserekonfliktpotensialet,og det skalvi komme tilbake til.

Andre kunnskapskonflikter
Strid om observasjonerog bestandstaller ikke det eneste eksemplet på kunnskapskonflikter
rundt ulven. Det er flere temaer hvor i hvert fall noen grupper blant lokalbefolkningen(blant
annet våre jegerinformanter)står steilt mot forvaltere og forskere. Poengether er ikke om de
har misforstått forskerne eller ikke, eller om de har fått med seg at forskerne over tid kan ha
korrigert sine egne oppfatninger. Det sentraleer at mange lokale mener at det er en grunnleggende kunnskapskonflikt.Dette gjelder ulike sider ved ulvens atferd der forskernespåstander
hevdeså være motbevisten etter en (av ulven selv),men kanskjeførst og fremst spørsmåletom
ulven er farlig for mennesker.Herfølger noen utsagn som illustrererdette.
Det var uka før skoleferien,oppe vedX, lengrenord i bygdaher. Såstår det to fienter]der oppe
bussensnur to ganger med tjue minuttersmellomrom,på morran, henter barneskolenførst og
så ungdomsskolenetterpå. Og når sjåførenkommer igjen og skal hente til ungdomsskolen,da
står det to jenter der, de går i åttende ellerniendeklasse,og står og prekeri veikantender. Når
de går inn i bussen,idet han lukkerigjen døraog kjøreri gang, så reiserulvenseg opp. Da /å han
og lurte på andresidaav veien.Da kan en begynneå lure på hvorfor han /å der da. Forselvikke
en skjæresitterjo så nærme,så lengedet er bevegelsei folka. Det erjo snakkom fem meter. Og
det skaperjo frykt og uhyggeblant befolkningen.(..) Og det er en karpå over femti år som ser
det, oppegående,medlemav menighetaog har alt sitt på det tørre. Det har aldri vært noe tull
med han. Såsier han i fra om dette her, så blei det jo slått opp i avisene,så sier de nedpå hos
Fylkesmannen,
at det der varikke sant.Da stillerjeg et stort spørsmålstegn
med det hele
(Jeger)
Det var i fjor som det gikk et par tre dyr i Skiptvet kommune. To av dem var på nabogården
til hjemmet mitt. Ei enslig dame driver dennegården. Med egne øyerså så ho den ene ulven,
den hoppa over gjerdet, det gjerdet varpå en meter og tjue. Såkommer de fra forvaltningen
opp da for å se, (..) ho forteller det, og da så vijo, for det varjo bløtt på bakken, vi såjo der
den ene hadde tatt sats og der han hadde landa igjen. Og så står han [fra forvaltningen] og
sier nei! For det var ei 35 centimetersglippe nede, det erjo ikke noe problem for en ulv å gå
under der sa han.' Nei', sa vi andre som var der, 'det skjønnerjo alle, men her har vijo spora.
Der har han tatt sats,og der har han landa'. Nei, den vargått under.
(Jeger)
For det at det kommer for mye sånne,ja kanskjeikke jug, men kanskjelitt sånn usannheter
eller litt sånn for å ikke legge det helt fram. For dissedyra dem skullejo ikke gjøre det og ikke
gjøre det, det er jo ikke en ting dem ikke har gjort. Skulle ikke gå over bekker og bruer og
hoppe over gjerder og hva det var for noe, hvorfor skulle dem ikke det? Ikke sant, hvis maten
erpå andre sida av gjerdet da, da måjo dem dyra som skal væreså smarte, de erjo de smar30
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teste dyra som kanskje finnes, rundt og forbi. Da må jo dem hoppe over og ete maten når
den er på andre sida. Det sier seg sjøl det. Så det erjo en ting, at dem som føler at dem som
liksom har noe med det, dem kommer egentlig med bare tull da.
(Jeger)

Det viktigste vi kan lære av dette er at våre informanter mener at de har kunnskap. De føler
ikke at de har noe stort informasjonsbehovnår det gjelder ulvensatferd. I hvert fall har de ikke
behov for det fra kilder som de mener er diskreditertgjennom vedvarendefeifinformasjon.
Her ser vi nok en gang at våre informanter ikke står alene. Det er mange som er like avvisende
til forskernesforklaringer. For eksempelhar det jo nærmest utviklet seg en stor industri rundt
det å framskaffe dokumentasjon på at ulven er farlig for mennesker.Dette gjøres gjennom
granskning av lokalhistoriskmateriale og kirkebøker, og ved framskaffe rapporter (særlig fra
Russland)som ikke anerkjennesav norske forskere (og sikkert ikke av særlig mange andre
moderne forskere heller). Denne "motekspertisens"arbeid er ofte godt kjent blant folk som er
kritiske til dagens rovdyrpolitikk, og formidles blant annet blant annet gjennom internettsider
som "Rovnett" (http://www.rovnett.org). Eksemplerkan være Kjell Snertessamling av lokalhistorisk materialeog angiveligeeksemplerfra utlandet, som alt sammenskal bidra til å vise hvor
farlig ulve i hvert fall var tidligere (Snerte2001), og LarsToverudsomfattende produksjon av
avisinnleggog andre skrifter (mye lagt ut nettopp på "Rovnett").
En faktor her er åpenbart at ulveforskernestilbakevisningav påstanderom at ulven kan være
farlig, slik dette er framstilt i mediene i hvert fall, syneså ha såpassmange hull at noen og
enhver vil heve et øyenbryn. En lekpersonvil naturlig spørre seg sjøl om det virkelig er bevist
(ellerfor den saksskyld sannsynliggjort)at ulven ikke er farlig selvom dette ikke kan dokumenteres sikkert ved hjelp av kilder fra forrige århundre og enda lenger tilbake. De fleste er vel tilbøyeligetil å mene at dødsårsaksstatistikker
basert på 200 år gamle kilder kan ha vissesvakheter. At sovjetiskeforskningstidsskrifterpå 1940-tallet hadde en slapp konsulentordning,vil av
folk flest ikke oppfattes som et avgjørendeargument mot de rapportene som nå er henvisttil
en slagsapokryfiskstatus i forskningslitteraturen.
Her er den vitenskapeligemetoden på kollisjonskursmed vanlig hverdagsfornuft.De færreste
av oss innretter livet etter vitenskapsteoretiskeretningslinjer.Argumentasjonsom framtår som
formalistisk og abstrakt forsterker inntrykket av forskere som livsfjerneakademikeresom ikke
har noe å tilby i den virkelige verden. På denne måten får motekspertisenlett spill, fordi den
kan knytte an til forståelsesmåtersom folk kjenner—og som vi alle basererosspå i det daglige.
Når alternativ kunnskap mobiliseresmed en sånn styrke, virker det rimelig å anta at det også
har andre årsaker enn skepsistil forskerenesargumenter i en konkrete sak. Det må ses i
sammenhengmed kampen mot akademiskkunnskapshegemonisom vi var inne på ovenfor, og
som vi også skal se litt nærmerepå seinere.
De lokale informantene er ikke alene om å betrakte kommunikasjonensom mangelfull. Også
forvaltningen og forskningen erkjennerat dette er et område hvor man ikke gjorde et godt nok
arbeid fra begynnelsenav. Årsakentil dette er kanskjedelvis ulvesakenshelt spesiellekarakter.
Som en informant fra forskningen utrykker det så har man "kanskje sovnet litt i forestillingen
om at forskning på og forvaltning av ulv er som for andre store rovdyr". Dette har som kjent
vist seg å ikke helt holde stikk. Selvom andre arter også skaperkonflikt, ser ulven ut til stå i en
særstilling.Innen forvaltningen gir man media noe av skyldenfor at situasjonener som den er.
Det gis uttrykk for at media tidvis er dårlig til å gjengi faktiske hendelserog enkelte ganger
også bidrar til å hisse opp lokale ulvemotstandere.Miljøvernavdelingensrelativt nystartede
internettsideer et forsøk på å gå dette problemet i møte.
Folk tror litt på det som passeri forhold til den oppfatningen de har av et spørsmål,og så
plukker de opp biter av sannhetensom passerdem der og da. Så det tror jeg er av de bedre
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virkemidlenevi har nå, det å prøve å værepå banen hele tida, fortelle at så og så mange
ulver ble sett der, de gjorde det og det.
(Forvalter)
Den såkalteUlvetelefonener også et ledd i å bedre informasjonen.Den er kommet i stand etter
et initiativ fra NorgesJeger-og Fiskeforbund,men er også et samarbeidmellom forskning og
forvaltning. Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennenehar bidratt økonomisk til etableringen.Ulvetelefonengir jegere og andre mulighet til å ringe og få oppgitt hvor radiomerkede ulver befinner seg. I Norge gjelder dette individer i Kongsvinger-Årjång-flokkenog
Mosseflokken(det finnes en tilsvarendetjeneste på svenskside). Det er SKANDULVsom peiler
ulveneog oppdaterertelefonen. Meningen er at jegere og andre som vil ha med hund i skogen
skal kunne unngå områder der det med stor sannsynligheter ulv, men det gis selvsagtingen
garanti for at det ikke er ulv i andre områder.
Fraforvaltningsholder man fornøyd med tilbudet, særlig ettersom man tror mange lokale har
fått bedre forståelseav ulvensaksjonsradiusgjennom bruk av telefonen. Dessutenantar man at
en del hundeliver reddet gjennom tjenesten,sidenjegere er hovedmålgruppen.
Dette herskerdet imidlertid tvil om lokalt, og tjenesten er gjenstandfor skarp kritikk fordi den
ikke oppdatereskontinuerlig. Flereser på tilbudet som "ren juks" som nærmest lurer folk til å
bruke bikkjer i områder der det faktisk er ulv, det vil si ulv som ikke er radiomerket, eller ulv
som har kommet til et område etter sisteoppdatering av ulvetelefonen.
Fra forskningsidaser man ellers ikke ut til å ha noen klar informasjonsstrategi,noe som kan
skyldesbegrensederessurserså vel som manglendeerfaring med behovetfor å informere lokale aktører. Mangelen på kontakt mellom forskning og lokalsamfunngjør at forskningen møtes
med varierendegrad av skepsis,og ser ut til å skapevanskeligerearbeidsforholdfor forskereog
studenter. Dette ser man tydelig i forhold til SKANDULVs
peileaktiviteti området. Enkeltegrunneiere har tidvis oppfattet peilernestilstedeværelsebåde som frustrerende og provoserende.
Historierom ukjente biler som svinger opp på gårdstunet midt på natta går igjen blant informantene, og flere føler seg provosertav det faktum at forskerne i liten grad har informert de
berørte grunneiereom sin virksomhet i området. At stemningener negativ i forhold til dette, er
også rovviltkontaktenesinntrykk:
Det måtte vel gått an og brukt presseog litt av hvert da for informasjon.Sånnsom med denne peilingen som de driver med her har de jo erta på seg en massefolk, kjører inn i gårdstunet til folk nattestid og de vetjo ingen ting. Jeg kjenner ei dame lenger oppi her, et ektepar,
og han jobber i Oslo og de bor et par kilometer fra veien.Pleierjo ikke å værenoen biler der,
der durer det inn en bil midt på natta og de lurer på om det er innbrudd eller hva det er. Vet
ingen ting. Det er mange som har vært litt gærnepå det da.
(Rowiltkontakt)6
Det er først i den sistetiden at man på forskningsholdser ut til å ha blitt mer oppmerksompå
det lokale behovet for mer og bedre informasjon om forskningsaktivitetene.Lokalt synes
mange at informasjonenkommer lovlig sent. Haddeman satsetpå en aktiv dialog om aktiviteten i området fra første stund, hadde forholdet mellom forskere og lokale aktører kanskjesett
annerledesut, framholder flere lokale informanter.
Det er likevel ikke bare mangel på informasjon som bidrar til å vanskeliggjørekontakten
mellom forskere og lokalbefolkning. Flere av ulveskeptikerneser radiomerking som et slags
indirekte middel til fredning av ulven. Forskerneblir dermed oppfattet å være på lag med verneinteressene.Fra lokalt hold påpekerflere også at forskereneser ut til å ha stor egeninteresse
6 Vi minner igjen om at vi har
av ulven, fordi man dermed "har noe å forske på" og mottar forskningsmidler.Forskningens
intervjuet flere rowiltkontakbestandsestimatersom ligger lavereenn det antallet som lokale mener å ha observerti området ter i regionen, ikke bare vedbidrar til å underbyggedenne oppfatningen: Det er lettere å få forskningsmidlerhvis ulven er
kommende som har ansvaret
for Våler.
en sjeldenog truet art.
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Forskningenpå sin side ser ut til å finne det vanskeligå forholde segtil lokale innspill:
Vi har diskutert de [lokale observasjonene]mye. Jeg synesdet er fryktelig vanskeligaltså. Det
blir nesten verre dersom du begynner å sile og si at "OK, han så åtte, mens han så ni, men
han som så åtte er mer sannferdig enn han som så ni". Begynnerå kvalifisere,liksom setter
folk i bås sånn med hensyn til hvorvidt de skrønereller ikke, eller er mer eller mindre fantasifulle, så blir det vel enda verre. (..) Det er klart at det er spesieltvanskeligher hvor det er så
dårlige sporingsforhold.Det er bedre, vet du, der det går dissemanngardeneog allejegerne
er med.
(Forsker)7
Det gjennomgåendebildet av de lokale "ekspertene" —og særlig de såkalteulvemotstandere—
som tegnes av representanterfor forskning og forvaltning må sies å være relativt negativt.
Mange av dem, og igjen særlig motstanderne, betegnes som "selvutnevnte mestere", tilhørende en litt arrogant machotype som delvis bruker ulven som anledning til å markere seg.
Både forskere og forvaltere ser ut til å ønske begrenset kontakt med denne typen, som de
mener driver med en sværtselektivkunnskapssøking.
Både blant forskere og forvaltere refereresdet til det man oppfatter som lokale myter om ulv
og historiersom versererblant ulvemotstanderneog som bidrar til å øke folks frykt for rovdyret
ytterligere. Blant såkaltemyter og historiersom man hadde hørt var i omløp ble det gitt eksempler på enkelte. Dissedreier seg om utsetting av ulv i Norge fra myndighetenesside, om ulovlig
lokal ulvejakt, om den overlevendehybridens nye kull. Et eksempelpå en historie som vi fikk
fortalt flere ganger lokalt og som også forvaltningsrepresentanterer kjent med er barnehagen
som opplevdeulv på tur i skogen.Slik høresden ut fortalt av en lokal informant:
Og det erjo ikke lenge sida. Det var, like ved siden av sentrum her, i en barnehagesom ligger
bak en skole der sånn. De har et lite skogholt som de pleier å leke i, rett på bortsida av barnehagen. Og en morgen når de skulle gå dit, så satt ulven der. Og det erjo midt i bebyggelsen.
Det er hus rundt hele der. Men det går liksom en liten skauluggned der. Og det er klart det,
hvorfor var den ulven der? Haddedet vært en unge aleine der, så det er jo ikke råd å vite hva
som hadde skjedd, og folk har ikke noe lyst til å ta sjansenpå det, altså.
(Jeger)

Representanterfor forvaltningen ser ut til å være godt kjent med slike lokale ulvehistorier,men
de uttrykker forbauselseover at dissehendelseneikke rapporteres.Barnehagehistorienhar de
for eksempelaldri fått melding om. Det er åpenbart at forvalternetar dette som tegn på at historiene ikke er sanne,eller at de blir sterkt overdrevetpå folkemunne. De forklarer slike rykter
ved å peke på den generelletendensentil "bygdeprat" som finnes på landsbygda,samt at det
nok er en del lokale skikkelsersom "tar av" i forhold til rovviltproblematikken.Stort sett avvises
historienesinnhold, bortsett fra når det gjelder historierom ulovligjakt på ulv. Ingenvil se bort i
fra at det kan ha forekommet, men det herskersterk tvil innen forvaltningen om hvorvidt lokale
jegere ville klart å felle ulv og om dette ville kunne skje uten å bli oppdaget. De er ihvertfall
bomsikrepå at antallet ulv som hevdeså være tatt av dage er sterkt overdrevet.Tankenom å
bidra til økt lokal kunnskapsoppbyggingom ulven oppfattes som vanskeligså lenge grunnløse
historierverserer.
Det er liksom en massesånne dustete historier. Som hvis du bruker litt sunn fornuft, så ville
du skjønne at det ikke er mulig at det er sånn. Men de fortelles villig vekk, og det kravet til
sannhet,det ser de litt bort i fra.
(Forvalter)
7

Med "forsker" mener vi heretter også studenter og annet personale som er enga- Også blant forskerne har man vanskeligfor å aksepteredet en av dem kaller "skrekkpropagansjert i forskningsvirksomhet. daen mot ulv som enkelteser ut til å ynde å foredra ute på bygdene". Men forskerneog forval33
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terne er enige om at forskningen kan bidra til å punktere de mest overdrevneulvehistoriene:
Alle påstår at de er rundt veggenehele tida. Så det er jo litt sånn som det var oppi Skiptvet
den sommeren vi hadde hybridvalper,det var ulver inni alle låver og rundt alle hus og i alle
sandkasser,og jeg vet ikke hva dem ikke påsto. Men så ble det satt radiosenderpå en av
dem, og så er det helt stilt. De ser knapt en ulv, så det er litt snodig, altså.
(Forvalter)
Til tross for klare likhetstrekki oppfatningen av lokaleaktører blant representanterfor forskning
og forvaltning menervi likevelå se en visstendenstil at flere i forvaltingen har erkjent viktigheten av å involverelokalsamfunneti deler av forvaltningsarbeidet,både motstandereog venner
av ulv. Det ser rett og slett ut til at de som har mest direkte kontakt med lokale aktører (og det
kan ikke forvaltningen unngå å ha) utvikler et mer nyansertsyn på årsakenetil deres motstand
og engasjementenn de som har mindre kontakt med dem. Disseer mer kategoriskei sine uttalelser om de lokale ulvemotstanderne,og deres negative innstilling til forsknings- og forvaltningsaktiviteter.Forskernepå sin side er mest oppmerksommepå grunneierne og deres motstand mot forskningsaktivitetpå eiendommensin. Dette fører til sværtfølbare praktiskeproblemer for forskningen. Her erkjennerforskerne at ulveforskningenhar vært vanskeligereå håndtere enn annen viltforskning. Som en forsker uttrykker det; selv om mange er interessertei det
som foregår, har de fleste en grunnholdning som i varierendegrad er negativ. Den vanligste
holdningenforskernestøter på, karakterisererde selvsom "nøytralt negativ". Dette er ikke noe
gunstig klima å drive forskning i, men vi fikk ikke inntrykk av at en gjør seg særlig mange tanker om hvordan dette kan forbedres.

7 Hvem fikk være med da det gjaldt?
To større hendelser har satt sitt preg på ulveforvaltning- og forskning i Østfold. Den mest
betydningsfulleav dissevar hybridjaktai 2000. Men forsøket på innfanging og radiomerkingav
ledertispai Mosseflokkenhar ogsåsatt spor etter seg
I forhold til vår studie er det et problem at ingen av dissehendelsenefullt ut faller innenfor tidsrommet for datainnsamling.Hybridjaktaforegikk nestenett år før vi startet vårt prosjekt i Våler,
og fangstforsøketfant sted etter at mange av intervjuenevar gjort. Når vi likevel bruker en del
plasspå dissebegivenhetene,er det fordi de åpenbart tilleggesstor betydning som særligtydelige uttrykk forskernes og forvalternes måte å forholde seg til lokalbefolkningen på. Særlig
hybridjakta, men også fangstforsøket,har en framtredende plassi lokale informantersfortolkning av konflikten, og dermed er det opplagte temaer for oss.Vi understrekerat vi kun befatter
oss med informantenesopplevelserav disseto hendelsene.Vi prøver ikke å gi noen nøyaktig
beskrivelseav hva som faktisk skjedde.
Det virker som om våre informanter blant lokalbefolkningen(bådejegerne og de ulveinteresserte) ser på hybridjaktasom et vannskillei ulveforvaltningen.Noen sier at det var da det virkelig
begynte å gå skeis, og at flere av de feilgrep som tillegges forvaltningen kan tilbakeførestil
hybridjakta. Hybridjakta har blitt et tungt symbol på alt som er galt i ulveforvaltningen,og
demonstrerte—i følge våre lokale informanter —tydelig at lokalbefolkningenikke skal integreres i forvaltningen av ulven i sitt eget område. De føler at de ble holdt utenfor et svært offensivt, kostbart og medieeksponertforvaltningstiltak i deresskog, hvor de er lommekjent og kunne ha gitt verdifulle bidrag. Da det virkelig gjaldt, da helikoptre svirret over Våler og medieoppbudet var som størst, da måtte de stå og se på, mens utenbygds "eksperter" fomlet rundt i
skogenog stort sett dummet seg ut.
Når det var den hybridjaktaså var det jo og kun... ja, en kompis av meg han er nå i politiet så
han var med, men det var ikke noen hvem-som-helstjegere som fikk væremed. Det var det
ikke. (..)Når demjakta på dissehybridene,det varjo ikke med noen lokale folk der.(..) Som
kanskje kjenner terrenget, som har en viss kunnskap da. Og som kanskje er vel så gode
jegere som mange av dem som var med på dette. Skalikke si at dem er dårlige, men...
(Jeger)
Men du såjo det når de skullejakte på dissehybridene,de kunne jo bruke hva som helst av
hjelpemidler.De holdt vel på et par måneder. Og det kosta flere millioner. Men de greide å
skyte to stykker. Såjeg tror nok resultatet hadde blitt litt annerledeshvis for eksempeldet
hadde vært lokalejegere som haddejakta der. Men de er så livredde for at vi skal skyte gale
dyr, og det er klart at det er vanskelig,det. Men det har dejo gjort sjøl, og.
(Jeger)
Når du tar hybridjaktasom var her da... ja, jeg skal ikke si at [lokale]jegere hadde gjort det
noe bedre, men det var i hvert fall mye artige, komiskesituasjonerher da.
(Jeger)
Sitateneoverfor er bare noen av de kommentarenesom ble gitt til selve hybridsaken.En viss
glede over at jegere utenfra ikke lyktes i hybridjakta lar seg tydelig spore. Det herskerliten tvil
om at dersom lokale jegere hadde blitt brukt hadde situasjonensett annerledesut. De hadde
nødvendigvisikke hatt større hell med jakta, men symboleffekten hadde kanskjevært vel så
viktig.
Fraforvaltningsholdhar man få kommentarertil hvordan hybridjakta ble gjennomført, men det
skinnerigjennom at man nå forstår viktigheten av å involverelokale aktører i prosessen.
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Jeg tror det er viktig med lokal deltakelse.(..) Det er jo flere kommuner som har oppretta
såkalte rowiltlag, da, jaktlag. Det kunne forsåvidt... Det må være opp til kommunene sjøl
synesjeg, de involvertekommunene,og pelle ut sine folk. De må på en måte gå god for dem
sjøl altså, det blir gærnt kan du si hvis forvaltningen, eller for den saks skyld Statens
Naturoppsyn,skal pelle ut de folka. Det har kommunen best kjennskaptil viljeg tro.
(Forvalter)

Fangstforsøketvåren 2001 hadde i våre informanters øyne mye av det samme preget som
hybridjakta. Folk utenfra trampet inn for å gjennomføre en stor aksjon, uten å spørre om lov,
og uten å invitere noen lokale til å være med. Det var riktig nok sendt ut informasjontil grunneierne på forhånd, men dette ble jevnt over ikke sett på som tilstrekkelig —sikkert også fordi
dette var den første direkte informasjonen mange fikk om den ulveforskningensom hadde
pågått i deres område i lengre tid. Derfor ble også forskerne og deres medhjelpere nektet
adgang til enkelte skogeiendommer,og det ble problematiskå gjennomførefangsten. Den lyktes da heller ikke. Rett nok ble ulven ringet inn, men den unnslapp.Dette var i og for seg ikke
grunneiernes skyld, men det er rimelig å tro at med mer arbeidsro kunne fangstlaget ha
gjennomført flere forsøk, og kanskjefått et bedre resultat. Somvi ser her har også de ulveinteressertefestet segved dette som et alvorligfeilgrep:
Det som er gjort nå er rett og slett å tre noe nedover huet på grunneierne, det skulle man
aldri ha gjort. Men man lærer ikke. Og det er synd, for nå er det ikke en enestegrunneier
som vil slippe en forsker inn på eiendommensin. Hadde grunneierne fått væremed på det
forsøket som forskningen ville igangsettenå, så hadde situasjonenvært helt annerledes.For
selv den argestemotstander er jo interesserti å få vite hvor mange ulv her er; er det to kull
som mange driver å prater om, eller er det ett.
(Ulveinteressert)
Grunneierneburde få beskjedom at det skulle foregå noe, de burde ta grunneiernemed på
sporinger. Og ikke en gjeng med politimenn, men grunneiere. Som virkelig har erfaring fra
området og spesieltpå hvor ulven ferdes. De går ogsåpå spor og syneskanskjeat det er litt
interessantogså.Sjøl om de ikke vil vedgådet .
(Ulveinteressert)

Fra forskningshold avdramatiseressituasjonen,det påpekesat "å få kjeft er man etter hvert
blitt vant til". De negativeholdningenehos grunneierei de nordlige områdeneav Våler skal ha
festet seg under hybridjaktaog være et resultat nettopp av det faktum at politifolk fra Mossog
Sarpsborgble benyttet under jakta. Disseskal ha vært erfarne elgjegere,men altså uten lokal
tilknytning noe som medførte at lokale jegere følte seg fortrengt. Noen av de sammejegerne
ble brukt under fangstforsøket,og det frembrakte negativereaksjoner.

8 Soneringspolitikken
Hvorfor i all verden er Østfold valgt som del av en forvaltningssonefor ulv? Dette er et spørsmål
mange av våre informanter stiller, og de finner ingen holdbare svar. Et av argumentene som
brukes mot Østfoldsstatus som ulveosoneer at fylket er relativt tett bebygget og nestentotalt
manglervillmarkspreg.Dette medførerat ulven i stor grad vil ferdes like i nærhetenav boligområder, noe man ansersom unaturlig sammenlignetmed andre områder som ikke er innlemmet
i ulvesonene. Selv om våre informanter er nøye med å uttrykke solidaritet med folk i
Østerdalen,er det liten tvil om at de synesulven passerbedre der, hvis den først skal være
Norge. De ser på ulven som et villmarksdyr,og i Stor-Elvdalog Rendalener det jo vitterlig villmark. Det er det ikke i Våler. Likeveler det Østfold som er ulvesoneog ikke Østerdalen,hvor
det tvert i mot ble brukt enorme ressurserpå ulveutryddelsevinteren 2001. Dette oppfattes av
mange som urettferdig og ulogisk.Som en jeger sier det:
For meg, så virker det litt småsprøtt.Forjeg forstår ikke hvorfor vi egentlig skal ha den her
hvor vi bor. Altså vi er så tettbygd, det bor 250 000 menneskeri Østfold, på det lille området.
Ogsåskal vi blande inn dette med ulv. Det forstårjeg bare ikke.
(Jeger)

Skepsistil soneringspolitikken,eller i det minste en viss undring over den soneinndelingensom
er valgt, finner vi faktisk i alle informantgruppene,ikke bare blant jegerne. De ulveinteresserte
har også vansker med å forstå logikken i sonetankegangen,og fra forvaltningshold kom mer
eller mindre forsiktige antydningerom at dagenssoneringlangt fra er enestetenkelige modell.
En rowiltkontakt uttrykte seg sværttydelig:
Jeg synesat ulvesonaer galt oppsattjeg, for at der oppe Østerdalen]er det vel områder for
å ha ulv, mensher nede, så er du nødt til, hva du enn gjør, så er du nødt til å ha den i dørene
hos folk. Han går inn på trappa etter kattematen og sånne ting. (..) Det er ikke rart at folk
blir lei.
(Rowiltkontakt)

Fraforskningshold
forstårman at folk har en bestemtoppfatningav hva slagsområderulven
hørerhjemmei, og at man på bakgrunn av denne oppfatningen finner det merkeligat nettopp
Østfold har fått statussom forvaltningsområdefor ulv. Enav forskernesier som følger:
Og du kan si, det er vel egentlig ikke her ulven skulle være,de fleste har vel et sånt image av
den som [tilhørende i] ødemark og sånne områder, det gir liksom også et verdifullt preg til
sånne områder, det gir villmarksassosiasjon.
(..) Du kan diskuterehvorvidt Østfold er stedet
for den, [selvom] det er ikke noe unaturlig i at den er her (..).
(Forsker)

Selvom vi finner grader av skepsistil dagenssonering i alle informantgruppene,er det jegere
og hundeeiere som gjør seg særlig bemerket i sin motstand og argumentasjon.Så er dette
også en gruppe som føler seg særlig rammet. Det rapporteresom stadig flere tap av hund
under jakta og ellersved slipp av hund i skogsområder.For mange betyr dette innskrenketbruk
av hund i jakta, og vanskelighetermed å drive med hund i det hele tatt. Mange føler at kvaliteten ved å ferdes i skogsområdeneer i ferd med å forsvinne.Så lenge det er ulv i Østfold vil dette være i konflikt med jegere og hundeeieresine interesser.
Konflikten er knyttet til en endret hverdag, en helt annen livsstil.Det kan jeg jo bare ta med
meg sjøl det, at jeg har drevet med jakthunder og jaktprøver. Liker å gå i skauen med bikkjene mine. Det har jeg måttet slutte med. Det er klart det at dersom du har en glede eller
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hobby i livet og sammehva det er, kommer noen og tar det fra deg, så er det klart at folk blir
frustrerte og leie, det er ikkejeg alene om, det er mange som har det verreenn meg.
(Rowiltkontakt)

Det er en vanlig oppfatning at interessekonfliktenmellom ulv og hundehold/jakt med hund
bare kan reduseresdersom soneringspolitikkenendres,eller dersom det leggesopp til en mer
aktiv forvaltning av ulv innenfor sonen. Blant alle vi har snakket med herskerdet en forståelse
av at konfliktnivået ville roet seg dersom det ble åpnet for uttak av ulv i området. Det er etter
hvert blitt et betydelig behov for å "lette på trykket". Dersomen hadde tillatt jakt i området
oppgir mange at de ville følt situasjonensom mindre frustrerende. Gjennomjakt mener de at
ulven også ville blitt mer sky og mindre nærgåendeenn i dag. Nå føler dessutenmange at de
er fanget i en situasjonder en forvaltningsplanfor ulv er trædd ned over hodet på folk. Med en
vissgrad av aktiv forvaltning av ulven mener mange at de haddefølt mindre avmakt i forhold til
rovviltpolitikken,og at samarbeidsforholdenehadde kanskjeogsåvært annerledes:
Jeg synesi utgangspunktetat de ikke skulle ha vært så restriktivemed at det ikke skulle lukes
ut noen dyr for eksempel.(..) Og hvis det hadde vært fra, ja fra fylket liksom fra høyereopp
da som hadde sagt at ok, nå begynner det komme noe her, må vi begynneå luke. Så da tror
jeg at kanskjedet hadde vært litt enklerefor ossjegere da, å svelgedet på en måte, da spiller
du litt på lag. Men det gjør vi ikke nå. Nå får du det tredd nedover øra nå. Og det er det ingen som er interessertei, sammehva det er for noe. Så,da blir det liksom litt galt.
(Jeger)

Innen forvaltningen framhever flere informanter viktigheten av at man innen nær framtid
bestemmerseg for å ta ut noen dyr. Dersomdet går en jaktsesongog en vinter til uten at noe
skjer,frykter man at spenningenvil bli enda størreenn den alleredeer, noe som vil forverre forholdet mellom forvaltning og lokale aktørererytterligere:
Jeg skjønner folks frustrasjon. Det er mye politisk prat, og jeg skjønner usikkerhetenrundt
framtida. En kan ha ulv i Østfold, og det er plasstil mer. Men om det er riktig å ha så mye ulv
her, det er noe helt annet. Men det er politikk. Folk venter nå på en aktiv forvaltning, da ser
man at det er mulig å ha ulv i området.
(Forvalter)

9 Makt og motstand
Noen av intervjueneviser en åpenbarsammenhengmellom de lokale informantenesopplevelse
av egen avmakt i ulveforvaltningenog deres opplevelseav mer allmenne samfunnsmessige
maktforhold. Vi tolker dette som sterk uro over urban ekspansjonog svekkelseav økonomisk
livsgrunnlag,servicenivåog tradisjonellelivsstilerpå landsbygda.
Den demokratiskeloven den gjelder jo ikke når du kommer ut i bygdesamfunnet.Det gjør
den ikke, for hadde det vært folkeavstemningher, så hadde ikke problemet vært der. (..) Så
blir vijo med på alt som det er, for det hjelperjo ikke å si imot. (..) Det er en del av storsamfunnet, de sitter i Osloog bestemmerhvordan vi skal ha det. (..)
Jo, vi er jo en del av det da, for vi bor jo på innersidaav samme grensa, men vi tar jo ikke
avgjørelsenom hvordan vi vil ha det her.
(Jeger)

Våre begrensededata gir ikke noe fullgodt grunnlag for å beskrivehvordan rovdyrmotstanden
henger sammen med ulike gruppers opplevelse av maktforhold i samfunnet. Men hvis vi
sammenholdervåre data med det en har funnet ut i andre studier (for eksempel Skogen
2001a, Krange& Skogen2001, Bjerkem.fl. 2000), kan vi likeve danne oss et bilde av det. Da
skimter vi en særlig sterk skepsisi forhold til den voksendeurbane middelklassenog dens kulturelle hegemoni, som gjør seg gjeldende på mange samfunnsområder—for eksempelslik at
tradisjonelle bygdeverdier og bygdefolks livsstil hele tida er på vikende front, mens "det
urbane" er på frammarsj. Det er blant annet vanlig å forbinde dissegruppene med moderne
holdninger til natur- og miljøvern, og dermed også rovdyrvern. Denne oppfatningen er ikke
uten rot i virkeligheten. Internasjonalforskning viser klart at de nye, høyt utdannede middelklassegruppene,som er særligtallrike i urbane områder, faktisk dominerer i miljøbevegelsenog
prioriterer kontroversiellemiljøvernsakerhøyere enn andre grupper i samfunnet (Cotgrove &
Duff 1980, Eckersley1989, Kriesi 1989, Morrison & Dunlap 1986, Skogen 1996, Strandbu &
Skogen2000).

Informantenehevderat bygdefolk mener at dissemektige grupperingenevil ha norsk natur, og
dermed norsk landsbygd,som ei lekegrindfor friluftsliv og som noe romantisk og urørt de kan
se på TV og tenke på når de sitter foran PCen.Dette sesi skarp kontrast til bygdefolkstradisjonelle (og ansvarlige)
bruk av utmarka, både til næring og rekreasjon.Det romantiske,urbane
natursyneter en viktig grunn til at ulven får komme tilbake til Norge. I tillegg kommer internasjonaleavtaler og pressfra opinionen i utlandet, men vi vet jo at folk der er enda mer urbanisert enn i Norge. Sånn sett oppstår en sterk og —for bygdefolk —destruktiv allianse mellom
raskt voksendeurbane grupper i alle land, som også kan se ut til å ha sterk innflytelsei —eller
kanskjefull kontroll over — statsapparatene.
I denne sammenhengenbetyr det at ulveforvaltningenoppfattes som planlagt ut fra bestemte
hensyn som ikke kan påvirkesav lokale krefter. Statsapparatetoppfattes som et redskapfor
interessersom er grunnleggendeforskjelligefra interessenetil bygdefolk. Det er en gjennomgående oppfatning at staten representerermoderne, urbane mennesker,helt uten røtter i og
forståelsefor tradisjonell utmarksbruk. Dette kommer til uttrykk gjennom det som oppfattes
som en systematisknedbyggingav distriktsnorge.
De sierjo det at de skal ha ti kroner mer av deg ikke sant, så betalerjo vi det. for det hjelper
ikke å si imot. Nå får vi ikke lov til å ha postkontor lenger heller, for vi er for få mennesker
som bor her.
(Jeger)
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Det er det reelle tallet [på ulv] som ikke skal ut blant allmennheten,og vi som bor midt inne i
reviret skal bli sett på som en gjeng med bygdetullinger.For de som bor i blokkene i byene.
Det harjo ogsåblitt skrevet,oppi Rendalenblant annet, de harjo blitt sett på som med nisselue og full pakke. Men det er forvaltninga som er skyld i dette her, for jeg tror at hvis allmennheten fikk greie på at det gikk ni ulver rundt oppi her, så tror jeg at vi hadde fått mer
sympati for dette, for det er noe dritt å ha innpå veggene.
(Jeger)

At denne konflikten handler om mer enn bare ulv, var åpenbart for de fleste vi intervjuet, ikke
bare de lokale. De neste to sitateneviser at dette var en erkjennelseogså hos forskere og forvaltere.
Hvisfolk hadde fått lov til å si sin mening om 'skal vi ha ulv her, eller skal vi ikke ha ulv her?',
så hadde de kanskje følt at da hadde de fått sagt sin mening, men nå er det liksom sånn at
nå skal det væreulv her, og det er det noen andre som har sagt, ikke vi som bor her! Hvisde
hadde fått mer følelsenav at de hadde bestemt at det skulle få lov å væreulv her, så tror jeg
de ikke hadde værtså grinete.
(Forsker)
Dette er internasjonal storpolitikk, der avtaler er underskrevet,det er bestemt, da får en
aksepteredet under forutsetning av at det blir gjort det beste ut av det. (..) By- land konflikt
har det vært fra dag en, men det en glemmer er at ingen har plassertulven her, det er ulvens
eget valg, så skal en ha ulv her i landet, så må man gjøre det på [denne måten], en kan ikke
begynneå utplassereulv, selv om det går mange rykter om det også.
(Forvalter)

De mange ulempeneved å bo langt ute på bygda kompenseresav naturkvaliteteneog friluftslivet, framholder mange. Men med å la Østfold bli ulvesone har distriktet igjen fått lide på
bekostning av et ønske fra storsamfunnet. Dette skaper bitterhet blant de som blir berørt av
soneringspolitikken,som de oppleversom styrt av krefter lang utenfor dem selv.

Utsettingav ulv og andre lysskyvirksomheter
For mange av de lokale informantene er det bortimot uforståelig at ulv nå skal få en sentral
plassi norsk natur og kanskjesærlig nettopp i deres lokalmiljø. Historierom utsetting av ulv,
foring av ulv og andre lysskyaktiviteter er viktige i noen informanterskonstruksjonav ulvekonflikten. Dissehistorieneer ofte ganskevage når det gjelder å plassereansvaretfor slike ugjerninger, men noen antar at det er myndighetene(eller sterke krefter med kanalerrett inn i statsapparatet)som står bak. Mer moderateversjonerframholder at det må være fanatiskemiljøvernere. Fellesfor dem er at de, på vandrehistoriersvis, hevdeså bygge på faktiske observasjoner.
Dette kan være ukjente biler med hundebur om natta, uidentifiserte helikoptre og fly, eller
ulvelignendedyr med unaturlig atferd. Det er også et viktig poeng at ulver som observeresikke
er særlig skye,og holder seg nær folk. De oppfører seg ikke som det villmarksdyrvi er vant til
tenke at ulven er, og dette tas som et tegn på at de ikke er ville. Slikehistorier er kjent også fra
andre ulveområderi Norge (Krange& Skogen2001). Spesieltfor Østfold er historierder ulvehybridene spiller en sentral rolle. Dissedyra framtrer i et særlig mystiskog uhyggelig lys, fordi de
på en måte er unaturlige. De er også ekstra lette å koble til menneskeligmanipulasjonog hemmelige avlsprogrammer.
Så kom jo dette såkalte hybridkullet. Og da var det med var det med en hann. Et beist så
stort og fælt visstnok.Det hørtes ut som om det var reine marsboeren!Den skulle visstvære
enormt stor. Og det ble også bekrefta i fra fylkesmannen.Såplutselig ble den hannen borte.
Og hvordan han ble borte, det får folk tenke hva de sjøl vil i hvert fall, men da var det ikke
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noen hann her, da var det den alfatispa og så var det valpene.Og så begynte de med merkinga, og plutselig så var det en hann her som kom ifra Hagforsflokkeni Sverige,for han
haddejo vært merka året før. Den fant dejo da plutselig oppi Mørk. Jeg synsdette er nesten
helt nifst spør du meg.
(Jeger)
Jeg tror at den er satt ut. Det tror jeg for den ulvestammenhar eksplodertrett og slett. Så
plutselig dukka det opp ulv både her og der. Og den ulven har liksom vært på et lavnivå i
mange år, og så skjer det noe. Etter oppførselenå dømme,så er de jo ikke redd for mennesker virker det som. Så,ja, jeg er ganskesikkerpå at den ulven er satt ut. I hvert fall en del av
dem. Men det er klart, helt sikkert noen av dem er naturlige også,men de som er her tror jeg
ganske bestemt er satt ut altså. (..) Jeg er ganske sikker på at de veit mye mer inne på
Stortinget enn det som vi får greie på. Forjeg tror at dette er styrt helt fra toppen av. Men
sånt noe er det nesten håpløst å bevise.Da må det være folk inne i det miljøet som angir
dem rett og slett. Og det skal mye til altså. (..) Folk har sett at det er blitt sluppet ut ulv. Det
er mange påstanderom at det har blitt sett. Men de tør ikke stå frem med det, altså. Det er
sterke krefter som står bak det, så folk er redd for helsasi hvis de går ut med det. Trorjeg.
(..) Det er ting som er veldiggodt planlagt, over lang tid. Mange år tilbake. Det virkersom at
de har alliert seg med folk som sitter oppover i systemet,og kanskjefått folk helt på toppen
som er for ulv, eller i utgangspunktetganskenøytralesom de har påvirka. Og de har planlagt
dette her sånn at den ene dekker den andre, det er vanskeligfor dem å snu på dette her fordi de har vært med på det sjøl. For at på grunn av at det er såpasslite interessefor egentlig å
finne ut om ulven er ekte, så synesjeg at det skinner igjennom altså. Det er helt klart sterke
krefter som har vært med på dette her.
(Jeger)

Påsammemåten er ulvensetablering i tett befolkedeVåler noe som vies spesielloppmerksomhet. Det oppfattes nemlig som lite sannsynligat ulv fra Sverigehar passertde øde skogstraktene lenger øst og tatt seg over Glomma for å slå seg ned akkurat i Våler.8At ulven finnes i
Våler, og ikke i på andre sida av Glomma,tas som et tegn på at den er plassertder av mennesker.
Ta Østfoldkartet for dere nå, så har du grensa,Aremark, Rakkestad,Eidsberg,som er noe av
det tetteste med hjortevilt på denne sida av Oslo. Det området der, der er det jo enorme
mengder. Det er ikke noen som må komme og fortelle meg at den ulven har gått gjennom
det koldtbordet der, og så svømt over den kalde elva for å komme hit. Jeg skulle vært med
på denne utviklingajeg med ulven, hvis problema hadde starta på den sida av Glomma.Også
bygd seg opp hitover. Men det har begynt i den gale enden.
(Jeger)

Det hele koker igjen ned til at alt er bestemt på forhånd i mektige kretser: Ulvenskal tilbake i
norsk natur, og Østfold er valgt for å unngå konflikter med en annen sterk gruppe, nemlig
sauebøndene.At ulven da dukker opp i Våler, som nylig er erklært ulvesone,mens den skytes
for fote i Stor-Elvdal,ses på som et uttrykk for at sauebøndenehar fått gjennomslag,og at
ulven må plasseres(bokstaveligtalt) et sted der det ikke er sau.
8

Forskerne, forvaltere og ulveinteressertesier at det slett
ikke er ulogisk at ulven er i
Våler. Det er mer mat der,
blant annet høyeretetthet av
hjortevilt. Ulven søker dit det
er mat, og foretrekker ikke
villmark hvis det er mer strevsomt der.

Slikehistorier, eller kanskjevi skal kalle dem sett av fortolkninger, er nok mest livskraftigeblant
menn som er solid forankret i tradisjonelljaktkultur, som er sterkt knyttet til hjembygda,og har
valgt en tradisjonelllivsstilder. I dag utsettesde for et betydelig kulturelt og økonomisk pressi
retning av å leve på andre måter, og kanskjeandre steder (Skogen2001a, Krange 2001). At
ulven nå truer det viktigste i livet, nemlig jakta og hundebruken,er for dem nok et eksempelpå
hvordan bygdefolk behandlesav de som bestemmer.For denne gruppa er trolig historieneom
utsetting og avl forsøk på å håndtere maktforhold som kan virke abstrakte og kompliserte,på
en måte som —etter historiefortellernesegen oppfatning —stiller makta i forlegenhet. Det intro41
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dusereshandlende, personlige aktører i et felt som ellers virker ugjennomtrengelig,omtrent
som Bøygeni PeerGynt. At såkaltekonspirasjonsteorierkan fungere på denne måten, er godt
beskreveti internasjonallitteratur (for eksempelCoombe 1999).
I sammesjanger,men med mindre dramatiskeovertoner,finner vi historier om umotivert avlysning av sporingen i 2001 som lokale frivillige skulle vært med på. Det er nemlig en ganske
utbredt oppfatning at det var nok snø til gjennomføre sporingen, særlig hvis Fylkesmannens
folk hadde vært villige til å vurdere andre tidspunkter enn det som opprinnelig var planlagt.
Noen stiller seg uforstående til forvaltningens håndtering av dette, mens andre hevder med
styrkeat avlysningenvar planlagt for å mørkleggebestandstallene.
Det finnes omtrent ikke sporsnøhos oss,det er bare i år det at det har vært helt spesielt,hvor
det har vært veldig mye spor. Jeg kan ikke si 100 % hvorfor den [sporinga]ble utsatt, men
det var helt komisk, vi synesjo at det var helt komisk. Det var fine forhold og det ble bare
utsatt. Og jeg snakker rett ut nå jeg, og jeg tror at årsaken var litt at vi ikke skulle se hvor
mange det var. (..) De viljo prøve å holde dissetalleneså lave som mulig, jeg tror at det kan
værelittegrann med at hvis vi eventuelt skulle få lov til å skyte noen, så ville de være 100%
sikre på at det er ulv igjen [etterpå]. Og da [har vi det gående]. Forjeg sier det, det hjelper
ikke ossom vi får skyte fire ulver, når vi har ni. For det øker bare på hele tida.
(Jeger)

Det har vært overraskendeå oppdage hvor sterkt disseforestillingenestår. Blant annet er det
interessantat selv ikke folk som har relativt nær kontakt med forvaltningen helt awiser alle elementer i historiene.Vi for vår del er heller ikke i stand til å slå bombastiskfast at alt er nonsens
og oppspinn. Men det viktigste er å forstå hvilken funksjon historiene har der de fortelles, og
hvordan de bidrar til å konstruere rovviltkonfliktene som konflikter mellom godt og ondt,
mellom fornuft og galskap,eller til og med mellom undertrykte og undertrykkere.

Forskernesrolle:Forståttsomegeninteresseog lojalitettil staten
Vi har sett at det er en utbredt skepsistil rovviltforskningenblant våre informanter. Mange
mener at forskningen ikke kan frembringe noe særlig nytt om ulven, mens andre betviler de
resultatersom presenteres.Folk oppfatter at det er stor diskrepansmellom det forskningen sier
om ulvens atferd og det man selv er vitne til i naturen, noe vi tidligere har vært inne på (for
eksempelulven som ikke skulle hoppe over gjerder). Hvorfor forfekter forskerne dette fremdeles, når man lokalt har sett at det ikke er slik, spørresdet. Og hvorfor hevderekspertenetil stadighet at antallet er mindre enn det man lokalt vet at det er? Mange har svaret klart.
Ulveforskerevil ikke undergrave sitt eget forskningsfelt, og denne egeninteressenvil prege
resultatenede kommer med. Statenvil ha ulv i Norge og rowiltforskerne vil ha penger til å forske på ulv. Alliansenmellom staten og forskerneopplevesav mange å være helt innlysende,og
utgjør en ganskeugjennomtrengeligmaktblokk:
Det er klart at hvisjeg var forsker og interesserti ulv, så haddejeg klart hatt moro av at det
kom ulv rundt her jeg bor. Da kunne jeg forska på det her i stedet for at jeg må reise lange
veier,, kanskje utenlands for å forske på ulv. Det er klart at jeg tror forskere, for eksempel
ulveforskereda, har påvirka en del de og.
(Jeger)

Jeg sitter med en veldig følelseav at forskningendriver egentlig litt for forskningensskyld og
litt for forvaltningensskyld. For vi vet egentlig alt vi behøverå vite. For vi vet at ulven griper
inn i hverdagenpå en måte som vi ikke ønsker,og det er det vi havner ut med hver gang. Så
det (..) finnes ikke ubesvartespørsmålegentlig. Så hva skal en da lete etter svaret etter? For
folk flest er, ja, vi kan jo si irriterte, da, for ikke å si det stygt. Det finnes atskillig sterkere
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uttrykk som dekker det bedre. Over,ja, kanskjerett og slett pengebruk, tidsforbruk, ressursbruk, altså, i den forstand, til egentlig ingen verdensnytte.
(Jeger)
Mange av våre informanter mener at ulven nå nærmester et ihjelforskettema, og at mer penger til slik forskning er rent sløseri.Det er imidlertid grunn til å tro at en del av mistillitentil forskningen også skyldesat den ikke gir de svarenefolk ønskerseg. Fraandre områdervet vi at også
ulvemotstandernegjerne bruker forskningsresultaterog uttalelserfra forskere i sin egen argumentasjon når dette er tjenlig, det vil si når eksemplerfra forskning støtter argumentasjonen
deres. Da Høgskoleni Hedmarkfant ut at ulvene i Koppangsflokkenfaktisk spisteopp en stor
del av årsproduksjonenav elgkalv i sitt område, ble forskerne raskt forfremmet til støttespillere
for ulvemotstanden(Krange& Skogen2001). Det finnes også mange eksemplerpå at folk leter
fram "dissentere" innen forskningen (for eksempelde russiskeulveforskerne)og bruker dem
for alt de er verdt, i den grad de støtter opp under synspunktersom går på tvers av de dominerende. Det tidligere omtalte nettstedet "Rovnett" htt ://www.rovnett.or , som blant annet
har lagt ut en del av publikasjonenetil LarsToverud,er et eksempel,og nettstedet til "Aksjon
for en ny rowiltpolitikk" htt ://www.rovd r.or /rovd r er et annet. Dels er dette selvsagten
jakt på argumenter som kan brukes mot motstanderenpå hans hjemmebane,og som dermed
antas å ha større gjennomslagskraft.Men, i tråd med det vi har sagt tidligere, kan det også
betraktessom ledd i en kulturell motstandskampmot det som opplevessom maktbruk og kulturelt hegemoni.

10 Muligheter og barrierer
Så langt har denne rapporten kanskjevært nedslåendelesning. Vi har beskreveten situasjon
preget av mistillit mellom sentraleaktører, og vi har pekt på forbindelsenemellom rowiltkonfliktene og samfunnsmessigespenningerpå et nivå som ligger langt utenfor rovviltforvaltningens kontroll. Men selvom situasjonenderfor kan virke fastlåst, er det likevel mulig å gjøre flere
grep som kan bringe utviklingen i riktig retning. Her vil vi komme med en del forslag basert på
studienshovedfunn. Noen av disseburde være enkle å prøve ut, gitt at de nødvendigeressurser er til stede. Andre rører ved noen grunnlegendeprinsipperi rovviltforvaltningen,og settes
fram mer som temaer for diskusjon—men etter vår oppfatning helt nødvendigdiskusjon.
I en konflikt er det alltid minst to parter. Om en vil dempe konfliktnivået, kan det derfor synes
opplagt at det må "gjøres noe" med mer enn en part. I tilfeller der det er, eller oppleveså
være, betydelig maktskjevhet,kan det imidlertid være mest hensiktsmessigå konsentrereseg
om de aktører som har størst mulighet til å endre sin praksis,og som har størst mulighet til å
påvirkerammenefor dialogen. Ulvekonfliktenei Indre Østfold er etter vår oppfatning av en slik
karakter. Selvom både forskere og forvaltere sikkert kan føle avmakt i forhold til den vanskelige situasjonende befinner seg i, er det først og fremst disse,og ikke minst de myndighetsorganer som legger føringer for deresvirksomhet, som er i posisjontil å forandre "spillets regler",
så å si. Derfor er våre betraktninger nedenfor i all hovedsakinnrettet mot disse aktørene —
inkludert det politiske beslutningsnivået.
Her støtter vi oss ikke bare til egne funn, men også til konklusjoneri internasjonalforskning. En
rekke studier av opplevelseav såkalt "proceduraljustice" ("prosessrettferdighet")viserat enkeltpersonerog organisasjonersom deltar i en beslutningsprosess,
og oppleverat de kan påvirkeden,
oftest blir mer tilfredsebåde med prosessenog med utfallet av den. Etteren rekkestudierkonkluderte Thibaut & Walker (1975) at folks oppfattelseav graden av rettferdighetvar avgjørendefor
deresvurderingav en beslutningsprosess,
og at mulighetenfor innflytelseog kontroll over prosessenvar viktig for oppfattelsenav rettferdighet.Dennemodellenhar siden blitt støttet av en lang
rekke undersøkelseri næringsliv,rettsvesenet,politikk og forvaltning. Har folk innflytelse,betrakter de ogsåvedtakenesom mer rettferdige,tilfredsstillendeog akseptable,og de får et mer positivt syn på personersom til sist fatter en avgjørelse.En norsk undersøkelseblant sauebønder,
naturforvaltereog biologerviste at den førstnevntegruppen (i forhold til de to andre gruppene)
uttrykte en såkaltytre kontroll-lokus.Dette innebærerat sauebøndeneopplevdestørre grad av
maktesløshetoverfor samfunnsutviklingen,og hevdetofte at det er lite vi kan gjøre for å påvirke
den, at vi er ofre for krefter vi ikke kan kontrollere,og lignende(Bjerkem.fl. 2000). Forskerehar
identifisertflere faktorer (enn kontroll)som påvirkeropplevdprosess-rettferdighet.
I vurderingerav
aktørerinnenfor rettsvesenetfant Tyler(1988)at ogsåfaktorer som folks opplevelseav aktørenes
ærlighet, etiske standard, evne til å være upartiske,og mulighet for feilkorrigeringvar viktige.
Opplevd rettferdighet har også vært studert i miljøsaker,for eksempeli diskusjonenom vannmangeleni Californiai 1991 (Tyler& Degoey1995). Folkvar mer villige til å følge anmodningene
fra myndighetenehvis dissefulgte avgjørelsesprosesser
som ble opplevdsom rettferdige.I tillegg
var det viktig at folk akseptertemyndigheteneslegitimitet, haddetillit til dem, og at folk haddeen
klar forpliktelseog tilknytning til lokalsamfunnet.Lokal medvirkningkan legge grunnlagetfor at
folk oppnår innflytelseog kontroll, og for at de får et bedre grunnlagfor å vurdereom prosesser
er rettferdige.Medvirkningenmå imidlertidvære reellfor å ha dissevirkningene.
Shindlerog Aldred Cheek (1999) konkluderte en omfattende gjennomgangav nordamerikansk
forskning med å sette opp følgende suksesskriterier
for "medvirkningsorientert"forvaltning:
• Prosessenebør ha genuin lokal forankring, helst ikke implanteresutenfra. Det bør utvikles
varige relasjonermellom aktører.
• Åpenhet og fleksibilitet. Reellintegreringav folkelig kunnskapog lokaleforslag.
• Håndgripeligeresultater.
• God servicefra forvaltningens side, og tilstrekkelig ressurstilførseltil frivillige organisasjoner
og andre lokale deltakere
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Vi vil sterkt understrekeat vi ikke har ambisjonerom å beskrivetiltak som tar sikte på å dempe
alle slagskonflikter rundt ulven. Vi tar utgangspunkt i de gruppene vi har studert i dette prosjektet, og skisserertiltak som kan bedre samarbeidsforholdenemellom dem. Likevelvil enkelte
foreslåtte tiltak være av en slik art at de kan tenkes å ha en bredereeffekt. Vi vil også peke på
problemer som bare kan avhjelpesgjennom større politiske grep, og hvor alle tenkelige strategier vil være omstridte på en eller annen måte. Det sier seg selv at slike problemfelt, som for
eksempelsoneringspolitikken,berører langt flere grupper enn de vi har vårt primære fokus på
her.

Praktisksamarbeid
Lokaleaktører må i størregrad trekkes inn i de aktivitetenesom drivesav forskereog forvaltere,
selvom dette i noen tilfeller kan virke "forstyrrende" i forhold til aktivitetenesopprinneligemålsetting, eller til en viss grad komme i konflikt med den. Målsettingen bør imidlertid utvides til
også å omfatte det å etablere et godt forhold til lokalbefolkningen,om mulig for å redusere
eller forebygge konflikter. Dette kan rimeligvisikke gjelde absolutt alle aktiviteter, men det bør
gjelde flere enn i dag, og ikke minst de mest iøynefallende, som jaktiskadefelling,innfanging,
og radiopeiling.Aktivitetene må leggesopp slik at dette blir mulig, selv om forskningsmessige
eller forvaltningsmessigehensynikke nødvendigvistilsier en slik løsning.
Vi vet at de store sporregistreringenei Hedmarkhar vært organisertpå en noe annen måte enn
i Østfold, og at de har en annen historie der. Hovedforskjellener at NJFF,gjennom både fylkeslag og lokallag, har hatt en mye mer sentral rolle. Det var fylkeslagetsom tok initiativet til å få i
gang sporingene,og som nå står for det mesteav praktisk organisering(med økonomiskstøtte
fra Fylkesmannen,og i samarbeidmed Fylkesmannenog forskningsmiljøer).Dermed ligger det
også til rette for å trekke de lokale JFFinn i selvesporingsarbeidet,og i Hedmarker det disse
som utgjør ryggradeni denne virksomheten.Dette bidrar etter alt å dømme til å gi registreringene, og de bestandstallenede resultereri, en sterkerelegitimitet enn det vi har sett i Østfold. Vi
må imidlertid understrekeat det ikke er gjennomført noen særlig omfattende evaluering av
sporregistreringeneHedmark, slik at det ikke må trekkes for bastante konklusjonerav denne
sammenligningen(selikevelSkogen& Krange2001).
Kanskjekan et slikt samarbeidmellom fylkeslagog lokallag av NJFFpå den ene sida og forvaltning og forskning på den andre være verdt å prøve i Østfold også.Vi må imidlertid understreke
at enkelte faktorer kan bidra til å gjøre dette vanskeligereenn det har vært i Hedmark.En ting
er selvfølgeligat samarbeidsklimaeter såpassdårlig nå, og at dette blant annet kommer til
uttrykk i en uvilje mot nettopp å delta i sporinger.JFFhar heller ikke hatt noen spesieltsentral
plassi arbeidet med sporingerhittil, og vi vet lite om hvordanfylkesleddeti organisasjonensstiller seg til en mer aktiv rolle i framtida. Viktigst er nok likevel sammenhengen(eller mangel på
sammenheng)mellom bestandsestimaterog "aktiv forvaltning", det vil si jakt. I Hedmarkvar
det uenighet om kvotene i gaupejaktasom var den mest konkrete grunnen til at NJFFønsket
bedre oversikt over gaupebestanden,og gaupekvoteneer stadig sterkt i fokus når de årlige
registreringenegjennomføres.Gaupejaktaer blitt populær i Hedmark,trolig både fordi det er
spennendejakt og fordi det gir jegerne en opplevelseav kontrollere bestandenav et potensielt
problematiskrovdyr. Mange jegere har derfor en sterk interesseav å få fastsatt "riktige" (les
høye nok) gaupekvoter.Det er altså en sterk kobling mellom registreringeneog jakt/bestandsregulering, som trolig er svært viktig for den oppfatningen mange lokale frivillige har av dette
tiltaket. En tilsvarendekobling er foreløpig vanskeligå se for seg i Østfold. En grunn til dette er
at gaupejaktahar mye mindre betydning enn i Hedmark.Samtidiger det altså slik at det rovdyret de fleste er interesserti, og som også har vært mest i fokus i forbindelsemed sporing, nemlig ulven, ikke kan jaktes slik situasjonener i dag. Dette oppgis da også å være en viktig grunn
til uviljen mot videre deltakelsehos mange av våre informanter. Dette problemetvil vi vende tilbake til seinere.
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Dialog
Det må leggesvekt på dialog med lokale aktører. Dette er en toveis prosess,og ikke det samme
som informasjon.Imidlertid er også informasjonen viktig komponent, og da tenker vi først og
fremst på informasjon om aktiviteteneknyttet til forskning og forvaltning. Dette er noe annet
enn folkeopplysningom ulvensbiologi. Slik situasjonener nå, vil såkalt "nøytral", forskningsbasert "informasjon" om ulvens atferd, antall, osv., trolig falle på steingrunn i viktige grupper.
Dette har, som vi har sett, flere grunner: Tilliten til forvaltere og forskere er tynnslitt, og —kanskjeviktigere —våre informanter oppfatter seg selvsom alt annet enn kunnskapsløse.De mener
at de har kunnskap,men at denne kunnskapenblir ignorert og nedvurdert. For at mennesker
skal absorbereinformasjon,må denne informasjonendels oppfylle et følt behov, og dels unnlate å utfordre viktige identitetsbærendeverdier. Belæringom hvordan rovdyr egentliger oppfyller ikke dette kravet hos viktige lokale aktører, det kan tvert imot virke sterkt utfordrende. At
det er slik, er trolig frustrerendefor de som mener å sitte inne med sann og offentlig autorisert
kunnskap.Men erfaring fra andre områder, som for eksempelhelseopplysning,har vist oss at
befolkningsgruppersom ikke har tillit til avsenderneav et budskap,eller som føler at verdifull
livsstiltrues, de hører ikke på.
Mer aktiv informasjon om selve den aktiviteten som drives i området, og om forvalternesog
forskernesegen forståelseav sin rolle i rovviltforvaltningen,er derimot noe som etterlysesav
flere informanter, og som kanskjekan bidra til å bygge opp et tillitsforhold som også gir grunnlag for en mer aktiv dialog om selvedyret enn det vi ser i dag, enten dette gjelder bestandsstørrelse,atferd, eller andre ting.

Rovviltkontaktene
Rovviltkontaktenehar en viktig mellomposisjon,og nyter stor tillit i lokalmiljøet. Tilliten kan
skyldesulike faktorer. En mulig årsakkan blant annet være at rovviltkontakteneoppfattes som
klart atskilte fra SNOog Fylkesmannen,og dermed ikke som en del av det statlige forvaltningsapparatet. Det er liten tvil om at rovviltkontaktenesbakgrunn, deres personligeegenskaperog
det faktum at de nettopp befinner seg i en mellomposisjoni systemethar stor betydning. Selv
om rovviltkontakteneselv av og til føler at de ikke har god nok kontakt med sentraleforvaltningsledd,er det ingen tvil om at en også i Fylkesmannensmiljøvernavdelinghar høye tanker
om dem. Rovviltkontakteneser såledesut til å ha svært stor betydning for den beskjednekommunikasjonsom foregår mellom forvaltning og viktige grupper i lokalbefolkningen.En utvidet
satsingpå dette aller ytterste leddet i forvaltningsapparatetfortoner seg derfor som en fornuftig framgangsmåte.Det kunne medføre at kunnskapsom er utviklet i et skjæringsfeltmellom
praktisk erfaring og forskningsbasertviten får en mer sentral plass.På denne måten ville man
også kunne utnytte en helt sentral kompetanse,nemlig evnen til å snakke med folk på deres
egne premisser.Man ville også gi en enda mer sentral plasstil et sjikt som potensielt har gode
kanaler begge veier. Dette ville ikke minst muliggjøre en mer effektiv formidling av "folkelige"
perspektivertil forvaltningen —forutsatt at kanalene holdes tilstrekkelig åpne for dette, muligens i en vissmotsetningtil situasjoneni dag.

Innsatsområder
Bådeforvaltning og —ikke minst —forskning bør prioritere forskningstemaersom folk er opptatt av lokalt, og bestrebeseg på å utvikle tiltak som kan avhjelpedisse.Å vise interessefor å
forsøke kan kanskjevære like viktig som selveresultatet. Et godt eksempelpå dette er nettopp
den fluktdistanseproblematikkensom forskernefra NLH/SKANDULV
fortalte ossat de ville sette
i gang å studere. Et viktig moment er også at lokalbefolkningenbør involveresi slike prosjekter,
slik vi også fikk inntrykk av at det lå til rette for når det gjaldt fluktdistanse.Hvorvidtdette faktisk skjer i forbindelse med studiet av dette temaet, gjenstår imidlertid å se. Et annet tema vi
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antar at mange ville være interesserti å få belyst, er forholdet mellom ulv og hund. En dialog
med lokale interessegrupperville sikkert avdekkeenda flere spørsmålsom forskningen og forvaltningen kunne fokuseresterkerepå —forutsatt at de har ressursertil å gjøre det.

Nye grupper
Vi holder fast ved at de gruppenevi har intervjuetvil være sentralei et eventuelttettere samarbeid i framtida. Imidlertid er det ønskeligat også andre grupper kan involveres,for eksempel
skolen, og andre frivillige organisasjonerenn jeger- og fiskerforeningerog utmarkslag. Dette
kan bidra til å nyanserebildet av massivlokal ulvemotstand,og på noe sikt legitimere en mer
åpen holdning til ulv som innslagi den lokale naturen. Såfremt jegerinteressenekan inkluderes
i større grad enn i dag, bør det også være en målsetting å få med de ulveinteresserte.På kort
sikt kan dette bli vanskelig,men dersomen fungerende samarbeidsrelasjon
er etablert i forhold
til jegermiljøene,bør dette kunne balanserede ulempenesamarbeidetmed de ulveinteresserte
antaså kunne gi for det generellelokale samarbeidsklimaet.

Ressurser
I beskjedentomfang kan noen tillempninger skje på kort sikt, uten andre endringer enn en justering av den strategi man følger i dag. Men på sikt er det et problem at verken forskning eller
forvaltning normalt har de ressursersom skal til for en mer vidtgående endring av måten en
samarbeidermed lokale aktører på. Skalvi komme noen vei med disseproblemene,må trolig
både forvaltning og forskning tilføres kompetanseog økonomiskeressursersom setter dem i
stand til å jobbe mer planmessigmed kommunikasjonog kontakt. De vil først og fremst trenge
tid til å jobbe med dette, og det kan bare sikresgjennom avlastningfor andre oppgaver og tilførsel av personellressurser.
Vi antar at noe veiledning også vil være på sin plass.Da tenker vi
ikke bare på veiledning som kan gis av samfunnsforskereog andre eksperter på kommunikasjon, men også på råd fra kolleger innen rovviltforskningog forvaltning (i inn- og utland) som
har "suksesshistorier"å komme med —for vi har et klart inntrykk av at slike også finnes.
Etablering av fora for utveksling av erfaringer, der også rovviltkontakter og ressurspersoner
utenfor forskning og forvaltning trekkes in, kan være et annet tiltak å prøveut.
Bevilgendemyndigheter,enten de har ansvaretfor forvaltning, forskning eller begge deler, må
i framtida ta hensyntil dette behovet. Nøyaktig ressursbehovbør klarleggesi samarbeidmed
de som kjenner situasjonenlokalt, samtidig som den samfunnsvitenskapelige
kompetansesom
etterhvert utvikles bør utnyttes. Viltforskere bør også bake inn kostnadertil samfunnskontakt
og tilrettelegging for samarbeidi sine søknaderom forskningsmidler—og forskningsrådetog
andre som gir pengertil forskning bør være imøtekommendeoverfor dette behovet.

De store linjene i ulveforvaltningen
Så mye snakk om relasjonermellom aktører kan trekke oppmerksomhetenvekk fra det enkle
faktum at konfliktene har en høyst materiell kjerne: Ulventar hunder, sauerog jaktbart vilt, og
dens nærvær virker skremmendepå en del mennesker.Det er vanskeligå tenke seg at disse
problemeneskal opphøre (selvom man muligenskan få en tilvenningseffektsom kan redusere
frykten for ulv). Det er også viktig å ha klart for seg at de gruppene som rammes hardest i
Østfold, nemlig jegere, hundefolk og engsteligeturgåere, ikke omfattes av noen erstatningsordninger (unntatt en viss økonomisk kompensasjonfor hunder som drepes under utøvelseav
jakt) eller forebyggendetiltak. Dette står i skarp kontrast til situasjonenfor sauebønder,som får
betydelig økonomiskkompensasjonfor tap og tilbud om ulike opplegg for skadeforebygging.I
Østerdalenskal det nå til og med prøvesut en ordning med økonomiskkompensasjonfor tapte
inntekter fra elgjakt, slik at heller ikke grunneiereskal bli skadelidende.Vi diskutererikke gode
og dårlige sider ved slike ordninger her, men konstaterer at ingen av dem når fram til indre
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Østfold, med unntak av de meget få husdyrbrukeresom har lidd tap på grunn av ulven (og like
få jegere som har oppnådd erstatningfor drepte hunder).
Et tiltak som kunne lette trykket, i Østfold og sikkert andre steder, er åpenbart ulvejakt.Som vi
har beskrevettidligere, ga flere av våre informanter uttrykk for at situasjonenville bli mindre
uutholdelig om lokale jegere kunne jakte ulv, enten dette gjaldt uttak av "problemindivider"
eller alminneligjakt. Jakt vil for det første bidra til å begrenseveksten i bestanden,eller til og
med redusereden i enkelte områder. For det andre kan det være at jakt vil gjøre ulven mer sky,
slik at møter mellom ulv og menneskeblir sjeldnere.Det er i hvert fall en utbredt oppfatning
blant våre informanter at det vil gå slik. Dermedvil jakt virke direkte inn på konfliktens materielle kjerne, nemlig ulvebestanden.Men jakt kan også ha en viktig funksjon på et annet nivå, ved
at den gir lokale aktører en følelse av å handle aktivt for å bringe en problematisksituasjon
under kontroll. Som vi har sett, er følelsen av umyndiggjøringog avmakt på eget territorium
noe av det verste våre informanter opplever, og det er liten tvil om at en mer aktiv rolle for
lokalejegere kunne avhjelpedette et stykkepå vei.
Men, som vi vet er det ingen enkel sak å få satt i gang ulvejakt i Østfold. Fylketligger innenfor
forvaltningssonen,og der skal det som hovedprinsipp ikke felles ulv før bestanden har blitt
vesentlig større enn i dag. I forbindelse med innføring av lisensjaktfra 2002, vil det kanskje
også bli åpnet det ogsåfor et visst uttak innefor sonen, men trolig på strengevilkår. Det er derfor usikkert om det kan felles ulv i Våler med det første, og om det lar seg gjøre, vil det mest
sannsynligbli i et så begrensetomfang og etter så mye om og men at det neppe vil oppleves
som noen særlig lettelseblant lokalejegere.
Dette tvinger osstil å reiseet viktig prinsippspørsmål:De fleste, også ulveforskere,er enige om
at uttak i den størrelsesordenvi så i Stor-Elvdalvinteren 2001 er forsvarlig,og ettersom bestanden øker, vil formodentlig også uttaket kunne økes. Er det da en selvfølgeat dette bare skal
skje i områder med sau?Vårt bestemteinntrykk er at konfliktnivået er minst like høyt i Østfold
som i Østerdalen,til tross for at sauenæringasbetydning er minimal. Det vil si at konflikttemaer
som det i dag praktisk talt ikke finnes kompensasjonsordninger
for, er i stand til å drive konfliktnivået til høyder som helt klart er skadeligefor forholdet mellom lokale aktører og forvaltning, forskning og miljøorganisasjoner,og kanskjeogså for lokalsamfunnetselv. De områdene
som ulven skal få lov å etablere seg i, har trolig flere lokalsamfunnsom ligner på Våler enn på
Stor-Elvdal.Dermed må vi vente at denne typen konflikter kan utvikle seg mange steder, om
ulven virkelig etablererseg over store deler av det "tillatte" området. For oss er det vanskeligå
se at det er opplagt at disse konfliktene er mindre alvorlige enn de vi ser i områder med sau.
Faktisker det diskutabelt om sauenæringasproblemer i det hele tatt er noen hoveddrivkraft i
ulvemotstanden.En undersøkelsefra Østerdalentyder for eksempelpå at slike faktorer som vi
har pekt på i denne rapporten er viktigere ogsåder (Krange& Skogen2001).
Beslutningstakere,og fagfolk som levererpremissertil disse,står derfor overfor et dilemma som
må håndterespå en eller annen måte: En ulveforvaltningder "avbøtendetiltak" (for å hente et
uttrykk fra planterminologien)nokså ensidig er innrettet mot næringsvirksomhet—hovedsakelig sau men etter hvert også jaktutleie —resultereri et forvaltningsregimesom kan gjøre det
vanskeligå sette inn effektive tiltak i områder der slike interesserer lite berørt, men hvor konfliktnivået kan være høyt. I framtida vil ulven spre seg til flere og flere slike områder, og i disse
områdenevil ulvejakt—som vi vurderer som et viktig konfliktdempendetiltak —bare kunne drives i svært beskjedentomfang, og etter en nøyevurdering fra myndighetenesside. Å åpne for
jakt i noe størreomfang innenfor soneneer neppe aktuelt så lenge ulven er så å si fredløs utenfor. Da kan det bli vanskeligå opprettholde noen ulvebestandi Norge. Alternativet er derfor å
legge noe mindre vekt på næringsinteressene,oppheve sonene i dagens utgave, og innføre
lisensjaktmed kvotebegrensningerover det meste av landet —men gjerne unntatt de mest
sauetetteområdenepå Vestlandet,slik praksiser når det gjelder gaupe. Det er fri gaupejakt på
Vestlandet,men kvotebegrensningerandre steder. En slik ordning ville muligensgjøre at ulvejakt etter hvert ble en attraktiv jakt. For gaupa har jakta etter alt å dømme medført at arten er
mindre kontroversielli jegermiljøeneenn før (Skogen& Krange 2001). Med forbehold om at
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gaupe og ulv er svært forskjellige,og at jakta må drivespå ulike måter, kunne en tenke seg en
slik utvikling også for ulven, i hvert fall på noe sikt. Om soneringspolitikkenskulle endres i en
slik retning, ville lisensjaktmåtte suppleresmed økt jaktintensitet eller målrettet uttak av "problemindivider" (om slike kan identifiseres)i forbindelse med et uakseptabeltomfang av skade
på bufe eller andre akutte problemer.
Vi er klar over at dette er kan være kontroversielt,og vi vil ikke argumenterehardt for endringer i den retningen vi har skisserther. Imidlertid mener vi det er viktig å være klar over at alle
strategierhar sine omkostninger.Den som følges i dag, hvor den mest sentralemålsetningener
å beskytte næringsinteresseri utmarka ved hjelp av en streng soneringspolitikk,har omkostninger i form av økt konfliktnivå —eller i hvert fall svekkedemuligheter til konfliktreduksjon—i
områder som ikke har viktige næringsinteresserå beskytte.Vårt hovedpoeng er at dette kan
føre til en uheldig utvikling i de områdene der ulven skal få lov til å etablere seg. Disseområdene er valgt fordi ulven ikke truer næringsinteresserder, men som vi har sett; dette er absolutt
ingen garanti for at den vil bli godt mottatt. Faktisk ser det ikke ut til å være noen klar
sammenhengmellom trusler mot næringsinteresser
og konfliktenesomfang og intensitet.
Selvom en skullevelge å utsette eventuellestørreforvaltningsgrep,menervi uansett at de mindre dramatiskeforslagenevi har satt fram her bør være verdt å prøve. Vi kan ikke vite hvor
effektive de vil være, særlig ikke på kort sikt, men vi mener å ha gitt gode, forskningsbaserte
argumenterfor å prøveen kombinasjonav tiltak som peker i den retningenvi har skissert.
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