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• «Folk flest» er positive til ulv.
• «selv blant de som misliker den, er det en 

oppfatning at ulven er sosial, intelligent og 
vakker» (Krange & skogen, 2018, s. 4).

• Små, ubetydelige, forskjeller i holdning med 
hensyn til kjønn, litt mer med eldre/yngre, 
jeger eller ikke. Hundehold gjør forskjell i 
noen studier.

• Krange og Skogen (2018) fant et lite innslag 
av NIMBY.

• Sammenheng mellom økende grad av 
friluftslivsdeltakelse og positive holdninger til 
ulv. 

• Frykt for ulv fører til at flere som bor i 
ulveområder føler svekket livskvalitet. 
(Skogen et al., 2013)

Glimt fra forskningen



Problemstilling: Hvordan uttrykker personer bosatt i ulvesona i Hedmark 
at deres friluftsliv påvirkes av ulven? 

Et spørreskjema var utformet med 18 spørsmål med svaralternativer og 
fire åpne spørsmål. 

Ved utformingen av spørsmål ble det kikket på tidligere undersøkelser av 
holdninger til ulv og undersøkelser av friluftslivsvaner. Deretter gjort konservativt 
utvalg og formuleringstilpasning ut fra problemstilling. 

Nettbasert spørreundersøkelse i Questback som ble distribuert via 
offentlige innlegg på Facebook og Instagram. (Skjevhet i utvalget.)

Ikke ambisjoner om representativitet, n = 664 respondenter fullførte 
undersøkelsen meningsfullt. 

Studien som presenteres baserer seg på nye analyser av data fra 
spørreundersøkelsen som ble gjennomført mot jul i 2017. 



Analyser & resultat

Materialet er undersøkt med frekvensanalyser, ANOVA og T-tester.

Fordi flere tester er utført på samme datasett er signifikansnivå 
justert ut fra Bonferroni-korreksjon. Statistiske analyser 
gjennomført i SPSS versjon 24.

Resultater må leses med forbehold: 
Ikke representativitet. 
Hvem har svart? 
Spørreundersøkelse med få spørsmål: Enkeltspørsmål brukt som variabler i 
analyser, ikke konstrukter.



Hvem svarte? Aldersfordeling:



Hvor ofte utøver du friluftsliv?



Hvilke av disse friluftslivsaktivitetene utøver du?



Føler du at ditt friluftsliv blir påvirket av ulven?

Mange beboere i ulvesona i Hedmark rapporterer at deres friluftsliv 
påvirkes av ulven, dette i motsetning til resultatene hos Lodberg-Holm, 
Gelink og Krange (2015) i en tidligere undersøkelse blant 
friluftslivsutøvere i Østmarka i Oslo. (minner om skjevhet i utvalg). 



…og for dem som påvirkes er det overvekt av negativ påvirkning: 

Hvis du føler at ditt friluftsliv påvirkes av ulven,
hvordan føler du det påvirkes?

Tre spørsmål til hundeeiere, blant 
annet om bekymring for hunden 
og om de slipper den løs?

> ingen tydelig sammenheng med 
svar på påvirkning av friluftslivet. 



Hvis du har barn, føler du bekymring/uro med 
tanke på ulven for å la barna ferdes i 
skogen/naturen alene? (n=423)



Kjønn?

• Ut over at det er flere kvinner enn menn som føler bekymring/uro 
med tanke på ulven for å la barna ferdes i skogen/naturen alene, er 
kjønn en lite betydningsfull faktor i dette materialet.

• Det er f. eks. ikke kjønnsforskjell på spørsmål om de «lar barna ferdes 
i skogen/naturen alene».

• Det er en liten overvekt av menn som rapporterer at deres friluftsliv 
påvirkes av ulven på generelt spørsmål,

• men til dette siste så bør vi ta høyde for at det er flere menn enn 
kvinner som rapporterer at de jakter.  



Hvis du driver med jakt, føler du at dette 
påvirkes av ulven mer enn tidligere? (n=395)

Klar forskjell mellom gruppen «svært stor påvirkning» og «ingen 
påvirkning». Omtrent alle jegere rapporterer påvirkning, men vi kan 
ikke si om annen friluftslivsutøvelse hos dem er påvirket.



Ett spørsmål med åpent svaralternativ var:

Har du andre kommentarer til hvordan ditt og 
andres friluftsliv påvirkes på grunn av ulv?

Svarene varierer. 

Mange korte som enten er positive,

- Har ulv i nærområdet og ser på det som en berikelse for livskvalitet.

- For meg ville det være en berikelse å få sett ulv. Går veldig ofte 
overnattingsturer med telt/tarp både vår, sommer og høst. Om 
vinteren går jeg og leter spor etter ulven.

- Håper jeg blir så heldig å få se ulv og gaupe.



eller negative,

- Bekymring for ulv forstyrrer gleden ved friluftsliv

- Er kun ute på trening langs fylkesveien alene. Er aldri i skogen helt 
alene.

- Går aldri turer etter det er mørkt, overnatter aldri ute under åpen 
himmel lengre

men også litt lengre og mer refleksive svar:

- Jeg blir kun påvirket av at alle snakker om dette og at det er så stort 
fokus. Ellers hadde jeg nok ikke tenkt på ulv i det hele tatt… Har sett 
ulvespor men lar ikke mitt aktivt liv med friluftsliv påvirke av det. 
Naboene påvirkes veldig. Mange som ikke går i skogen mer… 



Ikke akkurat rakettforskning, kanskje? 

…og vi tenkte ikke konkludere ut over at vi har 
vist dere noen glimt av hva vi fant om hvordan 
664 respondenter bosatt i ulvesona i 
Hedmark utrykte som om hvordan deres 
friluftsliv er påvirket av ulven? 



Kommentarer,
Spørsmål?



Takk for oppmerksomheten
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Spørreskjema

• Bakgrunnsspørsmål som alder, bostedskommune, barn i husstanden, 
hund, kjønn, filuftslivsaktivitet (frekvens/type).

• De fleste lukkede spørsmål rapportert på femdelt skala fra «I svært 
stor grad» til «I ingen grad»


