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Bestand

• I Norge ble det i siste telling (vinteren 
2019-2020) registrert tilsammen 103-
106 ulver med helt eller delvis tilhold i 
Norge. Av disse var 56 helnorske, mens 
47-50 lever på begge sidene av 
svenskegrensen. 

• Før 1850
• Anslått bestand var på 2000 – 2500 ulv, 

og 2000 – 2500 bjørn. Ulveflokkene 
kunne ofte bestå av 15 – 20 dyr. 

https://www.rovdata.no/Ulv/Bestandsstatus.aspx


Fimbulvinteren

• Ved fimbulvinterens ende oppstår det 
enorme branner overalt, og 
flammene står til himmels. Ulvene 
Skoll og Hate sluker solen og månen, 
og stjernene forsvinner fra himmelen. 
Nå senker mørket seg over Midgard.

https://snl.no/Skoll_og_Hate


Ragnarok



Frankerne – 700/800 tallet. 
• I Europa ble det på 700-tallet vanligere for adelen å reservere store jaktområder for seg selv, og mange ord vi fortsatt 

bruker stammer fra denne praksisen. Noen reserverte områder var ikke fysisk avgrenset og bestod av både skog og 

åpent landskap. Den latinske betegnelsen for slike jaktbaner var foresta, på tysk Forsten, på fransk forét og 

på engelsk forest. I England ble de fysisk avgrensede områdene som alt eksisterte i angelsaksisk tid og som ble videre 

ført av Normannerne etter erobringen i 1066 ble kalt hagas, eller deer hage (Baagøe 2016,15). I England ble 

jaktområder som var avgrenset med gjerder, voller, diker osv kalt deer park, på fransk ble alle områder som var 

gjerdet inn kalt en parc, jakt eller ei. 

• Karl den Store skriver i 814 i et diplom til en Judex (Judex = en besitter, eller forvalter av en kongelig eiendom) hvor 

retningslinjene slo fast en rekke plikter knyttet til jakten:

«Maintaining kennels of dogs and mews of hawks; employing fowlers, fishers, and netmakers; protecting 

royal forests and game parks and repairing their fences; supervising the foresters; and exterminating wolves» 

(Goldberg 2013:618).



For Adelen er jakt trening til krig. Jakten må da ha et faremoment. Høy status. 
Rovdyrbekjempelse var trening, beskyttelse og sikring av skatteinntekter





Hunder 



Kristen middelalder. Mennesket som naturens hersker. 
Systematisering 
Hjorten blir symbol på det rene, det edle



Ulven …..



Middealder

Ulv knyttes mer til ondskap, ulven er djevels hjelper.

I 1555 skriver den svenske erkebiskopen Olaus Magnus boka 
”Historia om de Nordiska folken”

De blodtørstige ulven er farligst om vinteren når de trekker ned 
mot bebyggelsen på jakt etter hunder, folk og fe. 

Ulvene værer svangre kvinner og disse må beskyttes spesielt. 
De er svært truende for de reisende og selv på kirkeveg må 
man ha væpnet vakt. 

Skriftlig vises 
- bestandsvariasjon 
- påvirkning - storvilt



Bjørnen har menneskelige trekk Ulven bryter med to av de syv dødssyndene 



Drept av Rovdyr 1600- 1700 og 1800 tallet.
1826 – siste person drept av ulv i Norge. (Furseth 2011)



Olaus Magnus -1555 - Fangstmetoder

Magnus oppgir flere metoder for å ta livet 
av ulvene. Man setter ut ulvesakser med 
åte, man skyter dem med piler, ”eller störta
i sin lystnad efter rof ned i underjordiska
hålor.” 

Varulver
Fortellinger om mennesker som forvandler 
seg til ulver og omvendt går tilbake til de 
klassiske forfatterne Ovid og Plinius og 
Olaus Magnus forteller levende om varulver. 
Straffen for slik framferd var å bli brent på 
bålet.



Middelalderlovene – Norge  

• I Norge har jakt alltid hatt stor betydning. 

• Ulvejakt -beskytte buskapen. I tillegg var pelsen 
verdsatt. 

• I Magnus Lagabøters Landslov - 1276 
• "dyregraver og Ulvestuer maa hver mand gjøre i 

almenning hvor som vil, men ikke nærmere 
bygden end saa hugg kan høres til næreste 
gaard, eller dit han agter at gjøre gard.". 

• I egen skog hadde grunneier alle jaktrettigheter 
unntatt for bjørn og ulv. 

• Rovdyrbekjempelse var noe som gikk over grunneiers 
suverenitet. Når det gjaldt dyregraver og ulvestuer 
som hadde ligget ubrukt i 10 år kunne hvem som 
helst sette dem i stand og bruke dem. 

Det var først i 1932 at ei lov som gav grunneierene
enerett på all jakt og brøt det eldgamle prinsippet om 
at hvem som helst kunne drive jakt på rovdyr uten å 
ta hensyn til eiendomsrett



Livre la Chasse - 1348





Ved tunet



«Kjøttboller» fylt med gift, knust glass eller einerpinner



Gift til ulv vs kongens interesser 

• I skriftlige kilder kan bruk av gift spores tilbake til 1600 tallet. Christian IV sender et åpent
brev til bøndene ber dem slutte med å sette ut gift for å drepe ulv og bjørn. Kongen nevner
at bruk av gift gjøres for å beskytte budskap, men påpeker at gaupe og mår også drepes og 
at pelsen går tapt. Skinn fra gaupe og mår er ettertraktet vare, og kongen hadde 
førsteretten til oppkjøp gjennom sine lensmenn og fogder. Det settes derfor en bot på 10 
daler for ”at sætte ut gift”. 

• Kronens inntekter fra gaupe og mår settes altså over allmuens behov for rovdyrbekjempelse. 

• I bygdebok for Sem og Slagen fortelles det om bruk av gift i 1828.



Ulvelav

• Et slags guulagtig stoffe, som i lange trevler findes paa furre-
træerne, og skal være forgiftig, blandes i det Aadsel, som settes
for ulvene, og skal være dem dødelig.«(Pontoppidan 1753)

Hans Strøm (1750) forteller at ulven begynte å komme til Sunnmøre 
i årene fra 1715 og at de kom nordfra. Gårder ble lagt øde, siden 
man ikke greide å beskytte sin dyr fra ulven. "dette varede indtil 2 
mænd fra Gryttens kald nemlig /Erich/ Klokker og en anden nom. 
Anders Hyllenæs kom hid og tilbød sig at om man vilde give dem 8 
sk: til mands vilde de ødelegge ulvene med ulve-mosse. Dette blev 
dem avf heele norderste part af Syndmør og i fiordene anordnet, de 
kiøpte og creature for at legge ud til adsel og siden den tid har man 
vært temelig frie derfor.”



Organisert drivjakt (skall- skrall) 





"Om Ulve- og Rævefangst", Peter Christian Asbjørnsen (Christiania 1840).

Man trenger en lurvete bondepuddel, halm fra sauefjøset og en halvstekt katt…..



Skuddpremie 8. mai 1733 ble det for første gang fastsatt skuddpremie for bjørn og ulv. 

10 års periode Norge totalt Norge snitt pr år Vestfold – Telemark 

1846 – 1855 2254 225

1856 – 1865 1634 163

1866 – 1875 415 42

1876 – 1885 400 40

1886 – 1895 401 40

1896 - 1905 579 58


