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Reetablering av en ulvepopulasjon 
Canis lupus kan resultere i at viktige 

prosesser i økosystem et gjenopplives. 
Andre studier i verden har påvist en 
mengde direkte og indirekte (via andre 
arter) effekter på andre arter når store 
rovdyr kommer tilbake. Man kan derfor 
forvente både atferdsforandringer hos 
byttedyrene og en regulering av byttedyr
enes antall etter gjenetableringen av en 
ulvebestand i Skandinavia. En reduksjon 
i byttedyrbestandene kan også føre til 
konkurranse mellom ulv og andre rovdyr, 
samt mellom ulv og mennesker via jakten 
når disse artene har et felles byttedyr. 
Bytterester etter ulvedrepte elger kan også 
komme til å påvirke næringsgrunnlaget 
for mange åtseletende arter.

De fleste studier av hvordan store rovdyr 
påvirker andre arter har dog blitt gjen
nomført i store verneområder med lav 
menneskelig påvirkning på dyretetthet er 
og deres habitat. I Skandinavia har men
nesket stor påvirkning på ville arter via 
jakt og skogbruk. Dette kan medføre 
at effektene på andre arter etter ulvens 
tilbake komst reduseres eller resulterer i 
andre effekter enn hva som forventes i 
henhold tidligere studier.

Ved hjelp av senderutstyrte ulver, gauper 
Lynx lynx og elger Alces alces i kombina
sjon med sporing på snø og automatiske 
viltkameraer ved ulvedrepte elger har jeg 
undersøkt hvordan den voksende ulve
bestanden påvirker andre arter såvel som 
mennesker. Dette arbeidet har vært en 
del av det skandinaviske ulveforsknings
prosjektet SKANDULV.

Fravær av en reell ulvebestand i en lang 
periode – fra slutten av 1800tallet til 
1980tallet – kombinert med at men
neskets jakt er den største dødsårsaken i 
elg bestanden synes å ha ført til at skan
dinaviske elger har mistet en del av sin 

evne til å forsvare seg mot ulv. Dette er 
årsaken til den høye jakt suksessen (tre til 
fem ganger høyere) på elg for skandina
viske ulver sammenlignet med nordame
rikanske ulver. Ulvene i NordAmerika 
har betyde lig større problemer med å 
ta elg og mislykk es i 80–90 % av alle 
jaktforsøk. Den høye jakt suksessen hos 
skandinav iske ulver er heller ikke blitt 
redusert med tiden. Dette var et uventet 
resultat med tanke på at ulvens sterke 
seleksjon for kalver burde favorisere en 
forandring i atferden hos rammede elg
kuer gjennom innlæring.

Elgens naturlige måte å forsvare seg 
mot rovdyr – ved å stoppe opp og slåss 
– finner man fortsatt hos nordamerikan
ske elger siden ulven aldri har vært borte 
der. Denne forsvarsstrategien har likevel 
ikke fungert mot jegere som jo har vært 
elgens eneste reelle fiende i Skandinavia 
i en lang tidsperiode. Aggressiv atferd er 
derfor for en stor del blitt selektert bort 
gjennom naturlig utvalg hos våre elger. 
Det er mulig at også jakt på elg med 
løshund har bidratt til å forandre atferden 
hos den skandinaviske elgen. Manglende 
agg ressiv atferd hos skandinaviske 
elgkuer viste seg også ved merking av 
nyfødte elgkalver.

Dette skilte seg markant fra studier i 
NordAmerika der aggressiv atferd hos 
kalvførende elgkuer også mot mennesker 
er svært vanlig. Når ulven nå har kommet 
tilbake for alvor til Skandinavia, er 
mangelen på aggressiv atferd en ulempe 
for elgen, men det har gjort jakten lettere 
for ulven. Spørsmålet er om den skandi
naviske elgen innen overskuelig framtid 
vil få tilbake sin opprinnelige atferd for å 
beskytte seg mot store rovdyr med tanke 
på at menneskets jakt fortsatt er den 
dominer ende dødsårsaken også innenfor 
de fleste ulverevirer.

At ulven har lettere for å ta sine byttedyr i 
Skandinavia enn i NordAmerika gjen
speiles også i ulvenes jaktstrekning etter 
både elg og rådyr Capreolus capreolus. 
Jaktstrekningen er generelt kortere enn 
hva som rapporteres fra nordamerikanske 
studier. Jakten på elg er også kortere enn 
på rådyr, og det er typen av byttedyr som 
er den faktor som spiller størst rolle for 

lengden på jaktstrekningene. En annen 
faktor som påvirker er snødybde – jakt
strekningene er kortere i dypere snø. En 
forklaring til forskjellene i jaktstrekning 
når ulven jakter ulike byttedyr er trolig 
ulikhetene i vaktsomhet og forsvars
atferd mellom elg og rådyr. De lengre 
jaktstrekn ingene på rådyr (280 meter i 
gjennomsnitt) sammenlignet med elg (80 
meter i gjennomsnitt) skyldes antagelig 
at rådyr er raskere enn elg, men også at 
rådyrene er mer årvåkne mot rovdyr siden 
deres primære predator, gaupa, fikk bedre 
fotfeste i det sørlige og sentrale Skandina
via 30–40 år før ulvens tilbakekomst.

Jegernes elgjakt reduseres mer i områder 
med ulv enn i kontrollområder uten fast 
ulveforekomst. Dette var påtagelig til 
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•	 	Antallet	ulver	i	Sverige	og	
Norge	har	tredoblet	seg	under	
de	siste	ti	årene,	men	det	har	
ikke	påvirk	et	andre	arter	som	
for	ventet.	

	
•	 	Elger	er	dårlige	til	å	forsvare	

seg	mot	angripende	ulver,	men	
de	er	redde	for	mennesker.	

	
•	 	I	motsetning	til	konkurransen	

mellom	menneskets	elgjakt	
og	ulvens	predasjon	på	elg,	
har	gaupe	bestanden	ikke	blitt	
påvirk	et	negativt	av	ulvens	
re	etablering.	

	
•	 	Åtseletende	arter	får	ikke	mer	

næring	gjennom	forekomsten	
av	ulv,	men	de	får	en	jevnere	
for	deling	av	mat	gjennom	året.
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Ulvens tilbakekomst



18 – Våre Rovdyr 1/2013 –

Reetableringen av ulv i Skandinavia har ikke hatt stor effekt på andre arter. Foto: Rune Bjørnstad.

Arter som rødrev, ravn, kongeørn, hønsehauk og mår får et jevnere tilsig av næring fra åtsler etter ulven. Bildene er tatt med automat
iske viltkameraer ved elger som er drept av ulv.
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tross for en generell nedgang i avskyting 
både i og utenfor ulverevirer. Først og 
fremst reduserer jegerne avskytingen av 
elgkuer i ulveområder. En forbløffende 
rask reduksjon (ca. 50 %) av antallet 
skutte elger skjedde allerede den første 
jakt sesongen etter en ulveetablering. 
Dette tyder på at jegerne bevisst har 
redusert sin jakt for å kompensere for 
forventede elgfall til ulv og dermed 
forhindrer en nedgang i elgbestandens 
antall. Jakt uttaket minsk et til og med noe 
mer enn nød vendig ut fra beregninger 
av ulvens uttak i elgbestand en. I visse 
ulveområder ble jaktuttaket redusert på en 
slik måte at man gikk fra et høyere uttak 
sammenlignet med kontrollområder uten 
ulv til å skyte færre elger sammenlignet 
med kontrollområdene.

I områder der ulv har vært til stede i minst 
ti år (opptil 25 år) ble det fortsatt skutt 
flere elger pr. arealenhet sammenlignet 
med tilsvarende kontrollområder. For
klaringen til dette synes å være at ulvene 
etablerte seg i områder med høyere 

elgtett het sammenlignet med kontroll
områder. I ulveområder ble i starten 
jaktuttaket fra jegere redusert og kan ha 
resultert i at elgebestanden økte i tetthet. 
Dermed var det mulig med et større uttak 
av elg fra jegernes side (sammenlignet 
med kontroll områder) i en periode også 
etter etableringen av ulv.

I motsetning til konkurransen mellom 
jegernes elgjakt og ulvens predasjon 
på elg har gaupa ikke blitt påvirket av 
tilbakekomsten av ulv. Gaupa unngår ikke 
områder med ulv, og en ulveforekomst 
påvirker heller ikke gaupas overlev else – 
hverken for gaupeunger eller voksne indi
vider. Etablering av ulverevir i områd er 
med senderutstyrte gauper medførte ingen 
forandring i gaupas valg av yngleplass 
og heller ikke for størrelsen på eller 
beliggenheten av deres hjemmeområder. 
Fravær av konkurranse mellom gaupe 
og ulv i Sverige kan forklares med at de 
to artene i hovedsak foretrekker ulike 
byttedyr i de områder der studien ble 
gjennomført, og at det var relativt rikelig 
med byttedyr.

Overraskende nok viste det seg at tilbake
komsten av ulv ikke har ført til at det er 
mer mat for åtseletere. Forklaringen er 
at selvdød elg og framfor alt slakterester 
etter jegernes elgjakt er den største kilden 
til mat for åtseletere. Selv om ulvene 
legger igjen kadaverrester etter seg, har 
artens reetablering medført at færre elger 
skytes for å kompensere for ulvenes uttak. 
Også færre elger selvdør ved nærvær av 
ulv i og med at en viss del av de elger 
som ulven tar ville ha dødd av sult uan
sett. Derfor blir netto næringstilgang for 
åtseleterne faktisk lavere ved etablering 
av ulv.

Likevel innebærer tilstedeværelsen av 
ulv at tilgangen på føde for åtseletere har 
fått en jevnere fordeling gjennom året 
og til og med har økt under den kritiske 
period en på senvinteren da mange arter 
har lite mat. Senvinteren og våren er 
også den tidsperioden da åtseletende 
arter tar til seg mest av kadaverrestene 
fra ulvedrepte elger. Dette innebærer 
at åtseletere likevel kan favoriseres av 
etablering av ulv til tross for at den totale 
biomassen fra kadavre reduseres gjen
nom ulvefore komsten. Viltkameraer ved 
ulvedrepte elger avslørte at rødrev Vulpes 
vulpes, ravn Corvus corax, mår Martes 
martes, hønsehauk Accipiter gentilis og 
kongeørn Aquila chrysaetos var de van
ligst forekommende åtseleterne. Dermed 
er det nettopp disse artene man kan for
vente vil favoriseres ved en ulveetabler
ing – med den forutsetning at man ikke 
tar med i betraktningen effektene av 
eksempelvis ulvens predasjon på mindre 
rovdyr som rødrev.

Store rovdyr har mindre effekt på sine 
omgivelser i områder der mennesket 
påvirker ulike arters antall og habitat. 
Dette er helt klart tilfelle i Skandi navia 
der mennesker gjennom jakten for en 
stor del har erstattet ulven som den 
hovedsaklige predatoren på primært elg. 
Mennesket erstatter likevel ikke ulvens 
rolle fullt ut høyest oppe i nærings
kjeden, men genererer eksempelvis andre 
atferdsforandring er enn de som tilstede
værelsen av store rovdyr forårsaker – slik 
denne studien viser.
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