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Rødlistet artUlv
Canis lupus

Ulven i Norge forekommer naturlig og er del av en
liten svensk-norsk bestand i sentrale, sørlige deler
av den skandinaviske halvøya. Hovedtyngden av
bestanden er i Sverige. Den svensk-norske
bestanden er nyetablert og består av få dyr.

Status
Kategori kritisk truet (CR) på Norsk rødliste for arter
2010.

Utbredelsen av ulveflokker og revirmarkerende
ulvepar i Skandinavia i perioden 1. oktober - 28.
februar 2009-2010.
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Kjennetegn
Ulven er det største medlemmet av hundefamilien. Tispene er mindre enn
hannene. I snitt veier en ulvetispe i Skandinavia 40 kg og en hann 50 kg. Ulven
har en forholdsvis rett hale, som oftest henger ned. Pelsfargen er som regel grå
eller grågul på vinteren, og skifter mot mer grågult og rødbrunt om sommeren.
Pelstegningene er symmetriske, gjerne med lys underside av hode og kropp, og
mørkere sjatteringer i pannepartiet, over manken, ryggen og på halen. Ulven kan
være vanskelig å skille fra hund, men ulvens hode er påfallende massivt og
kroppen virker smalere og mer høyreist. Poteavtrykkene viser fire avtrykk av tær
foran et trekantet avtrykk av tredeputen, som hos andre hundedyr, men de er
svært store, 9 – 12 cm lange. I motsetning til det som ofte kjennetegner hunders
vimsete bevegelser beveger ulven seg oftest målbevisst og i energisparende trav
i terrenget. Dyrets størrelse, atferd og størrelsen på poteavtrykk gir de beste
skilletegnene mellom hund og ulv i felt.

Utbredelse
Ulven var før den mest utbredte pattedyrarten på den nordlige halvkule nord for
20. breddegrad. Arten er svært tilpasningsdyktig, og er en art som er
hjemmehørende i ørkenen som i skogen, i arktiske som subtropisk strøk.
Menneskelig forfølgelse har ført til at ulvens utbredelse er betydelig redusert på
verdensbasis. Generelt kan man si at ulven i dag befinner seg i strøk som er
mindre befolket av mennesker, som f. eks. villmarksarealer i Nord-Amerika og
Eurasia. Men dersom ulven ikke blir utsatt for hard beskatning, finner man ulv
også i kulturlandskap som er relativt tett befolket av mennesker. I Norge har vi
fast tilhold av ulv i Sørøst-Norge, og dette er en del av en sørskandinavisk
bestand som har sitt tyngdepunkt i Sør-Sverige. Stortinget har vedtatt at vi skal

ha 3 årlige helnorske ynglinger av ulv i et
avgrenset forvaltningsområde for ulv.
Forvaltningsområdet består av Hedmark fylke
(med unntak av kommunene Nord-Odal, Stange,
Hamar, Løten, Ringsaker, Åsnes vest for
Glomma, Våler vest for Glomma, Elverum vest
for Glomma, Åmot vest for Glomma, Stor-Elvdal,
Rendalen, Engerdal, Folldal, Alvdal, Tynset,
Tolga og Os), Akershus fylke (med unntak av
kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad,
Gjerdrum og Nittedal øst for Nitelva), Oslo og
Østfold. Enkeltdyr av ulv kan streife svært langt,
og kan derfor i prinsippet opptre hvor som helst.

Biologi
Ulven er en sosial dyreart som lever i par/flokk i
atskilte territorier. Ulveflokker i Skandinavia
består av mellom 3 og 11 beslektede individer.
Ulvene blir kjønnsmodne den andre levevinteren
når de nærmer seg to års alder, og i
Skandinavia er det som regel bare lederparet
som yngler. Paringstida er i februar-mars,
valpene fødes rundt 63 dager senere, i
månedsskiftet april-mai. Ved første snøfall om
vinteren viser sporing at gjennomsnittlig antall
valper i Skandinavia er ca 4. Dette er et relativt
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lavt gjennomsnittstall for ulv, og skyldes sannsynligvis at den
skandinaviske bestanden er sterkt innavlet. Unge dyr vandrer
vanligvis ut av flokken når de er 1-2 år gamle. Oftest skjer det
vår, forsommer eller høst. De unge ulvene kan vandre svært
langt fra fødereviret. Vandringsavstanden til en radiomerket
tispe født i Hedmark var hele 1100 km i rett luftlinje i løpet av
1,5 år. En finsk tispe forflyttet seg 800 km i luftlinje i løpet av
en måned. Ulver dør av mange årsaker, men
forskningsprosjektet SKANDULV har vist at illegal jakt er den
viktigste dødsårsaken hos ulv i Skandinavia. Den
gjennomsnittlige årlige dødeligheten hos radiomerkede ulver i
perioden 1998 til 2006 var 31%. I gjennomsnitt døde 16% av
ulvene årlig på grunn av illegal jakt, 5% av legal jakt, 4% døde
i trafikken, og 6% på grunn av ”naturlige” årsaker. Generelt er
det lite overlapp mellom ulverevir, og ulvene markerer reviret
med duftstoffer fra urin, ekskrementer og poter. Lederdyra,
både hann og hunn, løfter på foten og urinerer høyt, mens
underdanige dyr huker seg ned. På markeringsplassene blir det

dessuten sparket og skrapet i bakken. Fremmede ulver jages og
kan bli drept av innehaverne av reviret. Generelt er det en
sammenheng mellom tettheten av byttedyr og revirstørrelsen.
Skandinaviske revir er ca 1000 kvadratkilometer (fra 500 –
2000 kvadratkilometer). Ulven er en spesialist på større
klovdyr, og ved å leve i flokk kan ulver samarbeide om å ta
større dyr som elg. Elg utgjør mer enn 95 prosent av dietten for
de skandinaviske ulvene, og en ulveflokk kan i snitt ta mer enn
100 elg per år. En ulveflokks predasjonstrykk på den lokale
bestanden av elg vil variere med ulverevirets størrelse, antall
ulver i flokken, og ikke minst tettheten av elg innenfor
ulvereviret. Men ulv tar også andre viltarter, som f. eks. rådyr,
og i rådyrrike områder kan dette utgjøre en betydelig andel av
dietten. Småvilt, som bever, hare og skogsfugl, og også
smågnagere står i tillegg på ulvens matseddel.

Bestandsstatus
Et skandinavisk overvåkingsprogram registrerer årlig yngling og
bestandsutvikling for ulv. Vinteren 2009-2010 ble det påvist
totalt 28 familiegrupper og 21-24 revirmarkerende par i
Skandinavia. Totalt ble det registrert 252 – 291 ulver. Det ble
påvist 26 valpekull i Skandinavia i 2009. I Norge ble det
registrert 33-39 ulver vinteren 2009-2010. Det ble registrert 3
helnorske familiegrupper og 3 helnorske revirmarkerende par, i
tillegg ble det registrert 6-10 andre enkeltindivid. På tvers av
riksgrensen til Sverige ble det registrert 4 familiegrupper og 3
revirmarkerende par. Ulven var en tid praktisk talt utryddet på
den skandinaviske halvøya, og fra 1965 til 1977 ble ingen
ynglinger påvist. Yngling av ulv i Norge i nyere tid ble først
bekreftet i 1997. Ulven har stor formeringsevne, og bestanden
økte raskt i løpet av 1990-åra. Ulvens utbredelse og bestand
reguleres nå på et lavt nivå gjennom avskyting utenfor det
vedtatte forvaltningsområdet for ulv. Bestandsveksten avtok
etter 2000 bl.a. på grunn av lovlig og ulovlig avskyting.
Genetiske analyser viser at den skandinaviske ulven er sterk
innavlet. Hele den nåværende skandinaviske bestanden har
opphav i kun tre dyr. Dette vil kunne medvirke til stagnasjon
eller utdøing ved redusert reproduksjon og levedyktighet hvis
ikke innvandrere fra den finsk-russiske bestanden etablerer seg
som ynglende ulver. De siste årene er det imidlertid registrert
nye innvandrere fra den finsk-russiske bestanden både på
svensk og norsk side. To av disse individene har deltatt i
reproduksjon i den innavlede skandinaviske bestanden.

Kommunikasjon mellom ulver i fangenskap.
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