
Beskrivelse av ulveangrep Haldenområdet fram til høsten 2010 

 

*Drever Raja drept av ulv sept. 2001, registrert av Torbjørn Tveter i SNO. 

Raja jaget hare kun noen hundre meter fra Nordgård  der jeg bor, da hun ble tatt og drept av ulv. Se  

artikkel i Halden Arbeiderblad 24.september 2001. 

Svein Olsen 

 

 

*Flekken. Alder 2 år. Blandingshund mellom beagle og border-collie. Familiehund med dårlig 

jaktinstinkt som gikk løs på gården. Dokumentert tatt av ulv i feb 2008. Funnet halvt oppspist på 

jordet av ungene i familien.  

Familien Berit og Rolf Olsen  

 

 

*Rex. Drever Alder 4 år. Aldri vært syk eller skadet. En meget god og fin hund. Ingen langjager med 

drevtider på ca 1 til 1,5 timer. Kom tilbake til fører etter ca 1 times los. Etter om postering av 3 

postjegere ble Rex sluppet i nytt drev. Fikk umiddelbart ny los. Losdyret virket til å gå rett ut og Rex 

slapp dyret og var på vei tilbake da han ble tatt ca 4-500 meter ifra 2 poster ca 600 meter ifra hus ( 

Kula) Dokumentert tatt av ulv 23/10 2008. 

Øyvind Hov. 

 

 

*Oak creeks Saga. Alder 10 år. Beagletispe i bra form. Mor til Flekken. Ble tatt i des 2008 under 

rådyrlos rett ved Teigen Hyttefelt. Jegerne hørte hunden skrek og sprang til plassen. Ulvene hadde da 

dratt henne med seg oppover åsen. Saga ble aldri funnet, men rep. for Statens naturforvaltning  kom 

til plassen og konkluderte at hun var tatt av ulv. 

 Eier Rolf Olsen 

 

 

 

 



* Araz, Jämthund alder 6 år. God rasestandard, gode utstillings meritter, deriblant førstepremier med 

Hederspremie (HP). Gode meritter på jaktprøve, førstepremie 83 av 100 poeng. God kontakt med 

eier/fører i søksarbeide, kunne kalles av i los. Godkjent ettersøkshund. God kondisjon og form, 

treningsturer implementer med lydighet. Det var ingen indikasjon på at det var ulv i området, ingen 

operativ ulvetelefon. Araz ble angrepet og drept av ulv - 100m fra eier /fører, på det nærmeste var 

jeg 5 meter fra drapsmaskinen. Nyttårsaften ble det lagt ned krans og tent lys på stedet der hunden 

ble drept av ulv. Jeg har i skrivende stund ikke mottatt erstatning for tap av jakthund – drept av ulv, 

selv om det er sendt søknad til fylkesmannen i Østfold. Det er endelig konkludert med at 

dødsårsaken i dette tilfellet er ulv. Konklusjonen er vurdert som antatt. Dokumentert 17.10.2009 av 

Statens naturoppsyn (SNO).  

 Jeg opplever at livstilen med å eie og ha hund i Halden, Østfold er umuliggjort og synes dessuten det 

er trist å bli hengt ut i media av Norges Miljøvernforbund.  

Morten Johan Olsen. 

 

 

*Tusse. Alder 7 år. Bra form. Som bevis for dette, ble det felt 8 elg for henne fra 5-30 oktober                                      

  2009. God kontakt med eier. Sjelden vekk lenger enn 250 m fra eier når hun ikke jaget etter         

  elg, lot seg innkalle fra los. Var løs uten bånd i Norge 4,5 dag høsten 2009 dvs. alle turer  utenom 

jakt foregikk på svensk side hvor trykket av ulv var noe mindre. Det var ikke sett   

 ulv i de områdene hvor Tusse ble sluppet eieren bekjent gjennom jakta 2009 

   Dokumentert tatt av ulv 31/10 2009, ca 700 m fra Ertehytta Halden. 

Jon Stabekk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Shakira 11mnd. meget godt lynne og gemytt, drev med trening  da hun var bare en valp, og 

kombinert familie/jakthund. Veldig folkekjær og gikk for det meste løs. Under jakttrening i Sætre 

skogen 13/11 2009 fikk vi jakt og det tura litt rundt meg før det gikk mot hovedveien og over en 

åskam.  En stund hadde jeg ingen signaler  på peilen og beveget meg da i retning der jeg hørte jakta 

gikk,fikk da inn 4blink på peilen og trodde ho var på vei tilbake dit jeg slapp. Jeg  gikk opp en traktor 

vei og fikk se ulvespor i leira der, fikk en ekkel følelse men tenkte ikke mer på det da jeg fikk 7blink på 

peilen og trodde ho kom meg i møte på veien, men ingen hund var å se samme hvor mye jeg 

ropte på henne. Jeg ringte hjem til min far så han kom opp å hjalp meg å lete (tror han visste hva som 

hadde skjedd) så jeg gikk ned på en myr og min far gikk i veien, jeg kom rund 300m innover på myra 

da jeg fant blod,(masse blod på et stort område og biter fra hunden) fant peilen ho hadde rundt 

halsen lenger unna.Jeg ringte Arild Hansen i Statens Naturoppsyn som kom opp og bekreftet at det 

var ulv som hadde tatt Shakira, vi fant hode og en halv labb. Så kom det vansklige å fortelle dette til 

ungene hjemme og samboer som ventet på at jeg skulle komme hjem med hunden da dette var et 

kjært familiemedlemm, dette la en demper for meg med videre hundehold. Dette var noe av det 

værste jeg har opplevd. 

 

 Bjørn-Steinar Pettersen 

 

 

*To av mine Alaska Huskeyer stakk av fra fra Løkkevold på Idd kl 1730 den 24 okt 2008. Den ene, 1,5 

år Huskey hann kom hjem i kveldinga med bitt i nakke og to bitt i lår. Avstand 11 cm mellom 

hoggtenner. Bare merke av tre tenner etter holdbitt i lår. Muligens etter en gammel ulv som var med 

flokken på denne tiden og angrep flere hunder.  

Den andre, en 2,5 år gammel Huskey hann, kom ikke hjem. Prøvde først å spore på framspor med 

hunden som kom hjem, men den var nervevrak og ville ikke gå på sporet. 

Brukte derfor dagen etter ei gamel tispe jeg brukte mye når jeg spora ulv og da spesielt til 

klusterpunktsjekk for Skandulv i en tre årsperiode på baksporet til han som kom hjem. Gikk nøyaktig 

på sporet helt opp til Myrene i Klepperkroken. I nærheten av Skårefjell på andre siden av jernbanen 

kom vi til noen kraftige sprangspor og bikkja nekta og gå videre. Dette er normal oppførsel når vi 

kommer på ulvespor med den hunden. Ringet så i store sirkler rundt området for å komme på rene 

spor ( uten ulv) etter den andre hunden, men bikkja ville ikke følge noen spor. Fant ikke blod eller 

ragg der de hadde møtt på ulven. Letet i flere uker etter hunden uten resultat. 

Da jeg kom hjem etter den andre turen ringte jeg SNO kontakt Jan-Erik Eggen. Han kunne fortelle om 

en sikker ulveobservasjon av to ulver ved Skårefjell halvtimen etter at hundene mine forsvant. 

Observasjonen er innlagt i DN`s rovbase og har ID nr: R 403677. 

Hundene mine har etter all sansynilghet møt på ulvene her og blitt angrepet. Valpen har etter å blitt 

bitt klart å løpe hjem. Baksporene gikk rett hjem fra Skårefjell. Den andre har trolig lagt av gårde. Jan-

Erik Eggen kom senere på vintrern med en utspist skalle/ ryggradd som de hadde funnet etter søk 

etter en annen hund som var tatt ved Bokerød. Skallen er meget trolig etter hunden våres. Skallen 

var knust av hjørnetenner. Det er bare ulven som klarer dette på disse trakter. 

Avstanden og utførelsen av bittet på den andre hunden indikerer også ulv. To dager før ble 

nabohunden tatt av ulv under rådyrjakt. Begge hendelsene ble ommtalt i Halden Dagblad. 

Jeg er utdannet utmarksforvalter ved høyskolen på Evenstad og arbeidet under utdanninga bla som 

ulvesporer for Skandulv og NINA. 

  



MVH 

Thomas Vik Smetana 

 

 

*Dino var i meget bra form, jakt og familiehund gjennom 10 år. Vi hadde mange gode jaktopplevelser 

med Dino, han hadde korte loser og god kontakt med eier. Dino ble brukt til jakt i et område som 

regnes som et tryggere område i forhold til ulv. Men denne gangen ble rådyret støkket og dro over 

veien og mot området til Dals- Ed flokken. Vi var mange jegere som fulgte etter på signalene til 

hunden, men etter ca 20 min ble det bråstopp på losen og signalene. Jaktlaget på Kobbelund så ulv i 

området der vi mistet signalet og losen. Dino ble aldri funnet. Sannsynlig tatt av ulv 4/10 2008 

 

Bjørn Johansen 

 

 

* På Hagelund sommeren 2010 ble det sannsynligvis tatt en drever av ulv, eier vil skrive om dette 

senere . Eier Bjørn Tore Holm. 

 

*På Kivedal (Bokerød) ble det sannsynligvis tatt en dachs  sommeren  2010, vi har ikke klart å komme 

i kontakt med eier. 

 

*På elgjakt i Hauglund, øst for Stor Erte i Halden. 07.10.08 

Ronja, en Norsk Elghund Grå 3 år gammel, hadde hatt ganglos på elg i 9 min. Ca 200 meter bak 

postrekka begynte hun å skrike noe fryktelig, jeg var da ca 200 meter unna.  Jeg sprang alt jeg orket 

mot det stedet der hun skrek. Da møtte jeg Ronja i full fart mot meg. Hun stanset bak meg og stod og 

skalv med halen mellom beina. Straks etter det kom det opp en ulv i veien der Kjell Nordbekk stod i 

post, ca 150 meter fra meg. Ulven kom fra det stedet Ronja hadde skreket. Den kastet rundt og 

sprang tilbake. Det viste seg at Ronja hadde blod i pelsen på ryggen, og et sår der.  

Svein Erik Olsen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Nest siste helg før jul i 2009 var jeg og min drever Bitten på jakt på Håkenby, i Torpedalen, Halden 
kommune.  
 

Bitten tok opp og drev hare innover i terrenget da hun plutselig skrek til i losen. Dette gjentok seg en 
gang til, men da så jeg på peilen at hun returnerte og det ble stille. Jeg ante uråd, men ventet til hun 
returnerte til meg, hun var da veldig blodig og det gikk veldig sakte med henne.. Hun hadde merker 
etter to tenner over korsryggen og en under i svangen.  
 

Vi var to jegere denne dagen og vi hadde hver vår peil, men det var barfrost slik at vi klarte ikke å se 
spor i myr/jord pga frost. 2 dager senere ble det oppservert ulv i samme område, når snøen hadde 
kommet.  
 

Eksperter som har blitt konfrontert med hendelsen konkludere at det sannsynlig var ulvevalper 
ettersom  Bitten hadde overlevd.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Knut Ulsrød 

 

 

*6/ 10- 2008 Jamthunden Pawo, 2.5 år møter ulv på elgjakt. Etter et basketak bak noen busker 

kommer ulven først og hunden etter. Hunden segner sammen. Han har blitt bitt i halsen og nakken. 

Sannsynligvis har ulven bitt mest i peileren. Hunden kommer til hektene etter et besøk hos dyrlegen 

og et par dagers hvile.(Beskrevet i Halden Arbeiderblad) 

  

Jan Roger Eriksen 

 

 

 

*Bella 7 år. I god jaktform og i sin beste alder. 

Vi var på harejakt lørdag 23/1 og fant ikke harespor denne dagen, så Bella var rundt oss hele tiden. Vi 

satt og brant bål og pratet høylytt og hadde det trivelig. Da hørte vi et forferdelig skrik fra Bella  bare 

60 meter fra oss. 

Hun hadde blitt bitt av ulv over krysset og måtte sy over 30 sting. 

Det mest skremmende er at hun ble angrepet så nærme der vi satt og pratet høylytt. 



Dokumentert angrepet  av ulv 23/01-10, ca 60 meter fra bålplass ved Ravntjern i Rokke. 

Frode Mjølnerød. 

 

 

*Fredag 18.Sep 2009 ca kl 08 blir en milepele for noe som skulle blitt en flott tur i skogen med  Finsk 

støver tispa på 2år med navn Arja. 

 Arja tegnet godt og vi trente henne for en eventuell jaktprøve høsten 2009.  

Fredag 18/9 ble hun sluppet, jeg Bjørn Buer stod i en skogsvei 50 meter fra bilen, Arja løp inn i en 

gjengrodd traktorvei.  

Til høyre ca 30-40m inn på denne veien begynte hun og gjø i forsvar. 

 Det hadde ikke vært observert ulv noen gang her inne i Vestfjellet men nå var de her. 

Arja begynte og smerteskrike og jeg hørte det knaste i tørr kvist. Jeg hadde ikke sett noen ting men 

så kom Arja i full fart til meg med 2 ulver som hogg etter henne. Arja paserte meg som stod i veien, 

jeg skrek og viftet med armene og da stod de 2 ulvene 1,5-2 meter unna meg før de stakk av. 

 Arja var hos dyrlegen og ble undersøkt og sydd, Arja hadde bitt på rygg, knust ribben og var flenget 

opp i bakenden. En slik opplevelse unner jeg ingen. En vond opplevelse som skulle være en flott tur 

med hund og jeger. Arja overlevde den traumatiske opplevelsen men er veldig skeptisk i skogen. 

(Beskrevet i Halden Arbeiderblad) 

  

Hilsen Bjørn Buer og Glenn Bergstrøm. 

 


