
Drept med nakkebitt 

 

Et kraftig nakkebitt og et tilsvarende kraftig bitt i struperegionen, tok livet av villreinsimla. Etterpå fraktet ulven dyret 

fra fallplassen på myra, gjennom et stort kjerr og cirka 100 meter oppover bekken. Foto: Arne Nyaas 

TVERRFJELLDALEN: Tor Stæhli fra Melhus og Anders Reitan fra Frosta ble vitner 
til det første dokumenterte ulveangrepet i et norsk villreinområde i moderne 

tid. De satt med kikkert en knapp kilometer fra angrepsstedet i Tverrfjelldalen. 
Her forteller de hva som skjedde. 

Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no 

 

-Vi så ulven slepe simla oppover Tverrfjellbekken. Her er det tydelige spor etter rovdyret, forklarer Tor Stæhli (til 

venstre) og Andres Reitan. Foto: Arne Nyaas 

- Sterk opplevelse 

mailto:arnny@online.no


- Vi jakter begge kalv med overgangsavtale fra Romundhaugen. Etter at vi hadde slått 
opp teltet i mørket i går kveld, gikk vi til ro og var tidlig oppe i dag. Vi satt på 

Tverrfjellsida og brukte kikkerten flittig i håp om å få sjå dyr. På ei myr sør for bekken 

oppdaget vi en enslig storbukk som lå helt rolig. Plutselig dukket det opp ett dyr til - og 
vi skjønte snart at det måtte være en ulv. . Storbukken reiste seg og ble stående. Det 

samme gjorde ulven. De så på hverandre. Plutselig satte ulven fart, og først da oppdaget 
vi at den jaget et mindre dyr. Ulven hengte seg fast i bakparten på dyret og simla gikk i 

bakken. Plutselig reiste den seg igjen og sprang videre. På ny la ulven dyret i bakken, og 
på nytt greide simla å karre seg på beina. Plutselig så vi at ulven ble hengende fast i 

halsen på dyret, og nå gikk simla i bakken for godt. Den sprellet ei stund, så ble det 
rolig. Deretter så vi at ulven trakk simla vekk fra myra hvor den falt, gjennom et stort 

vierkratt og ned i Tverrfjellbekken. Mens den  holdt på med dette, greide vi å få kontakt 
med utvalgssekretær Heidi Ydse via mobiltelefon. Hun ble like ivrig som oss, og ba oss 

om å fotografere ulven ved å benytte kikkerten som teleobjektiv. Det greide vi sjølsagt 

ikke. Vi var, sant fortalt, ganske skjelvne etter det som hadde skjedd. Ingen av oss har 
sett ulv tidligere, og vi er ganske uerfarne som villreinjegere. Opplevelsen var voldsom, 

megir Tor og Anders som etter ei stund så at ulven vandret sørøstover, i retning 
Hematengene og Storvollia. Deretter gikk de ned til bekken hvor de festet en rød duk i 

toppen av vierkjerret, tok GPS-posisjonen og ringte Heidi Ydse på nytt. Så gikk alarmen - 
og sauebønder både fra Os og Dalsbygda strømmet inn i området. Undertegnede har i 

kveld ikke hørt om funn av sauekadavre, men de kan komme. 

14 cm avtrykk 

 

Det hersker overhodet ingen tvil om at dyret som gikk til angrep i Tverrfjelldalen, er en ulv. Nakke- og strupebittet 

sammen med dette tydelige poteavtrykket i elvegrusen, bekrefter det. Lengda på poten er 14 cm. Foto: Arne Nyaas 

Det spekuleres nå i om ulven som gikk til angrep i Tverrfjelldalen, og som dermed sikret 

seg en plass i historiebøkene i  norsk villreinsammenheng, kan være den som tok livet av 
fire sauer på Kvikne for kort tid siden. I Rugeldalen nord for Røros er det også mistanke 

om at en ulv har vært på ferde i saueflokkene. Alle involverte er nå varslet, og 



sauebønder i et stort område går spennende dager i møte. Det samme gjør 
rettighetshaverne i Forollhogna villreinområde. Hovedtyngden av dyrene står i kveld 

langt vest i området. 

- Stor interesse 

Jon Horten, rovviltkontakt i Statens naturoppsyn og jaktoppsyn i Forollhogna, var inne 
ved Tverrfjellbekken klokka 18.50 i kveld. Her ventet Tor Stæhli og Anders Reitan. 

Horten opplyser at nyheten om ulveangrepet i Forollhogna har skapt meget stor 
oppmerksomhet i alle ledd, fra forvaltningen til brukerne av området. På den sju 

kilometer lange turen fra Åsvollen i Såttåhaugen og inn til fallstedet i Tverrfjelldalen, 
kimte mobiltelefonen til Horten i ett sett. 

- Espen Bø i SNO bekrefter at ulveangrepet i Forollhogna er det første i et villreinområde 

i moderne tid, mens det tidligere er påvist ulveangrep i tamreinområder, forteller Horten. 

 

Jon Horten, rovviltkontakt i SNO og jaktoppsyn i Forollhogna er inne ved fallstedet hvor Anders og Tor forklarer hva 

skjedde. Foto: Arne Nyaas 



 

Obduksjonen er i gang og viser et typisk bittmønster for ulv. Foto: Arne Nyaas 

 

Her, på sørsida av Tverrfjellbekken, utspant dramaet seg like etter klokka 08.00 i dag tidlig. Foto: Arne Nyaas 



 

Jaktoppsyn John Helge Bjørsrud saumfarte et stort område fra hesteryggen i ettermiddag/kveld. Tverrfjellet i 

bakgrunnen. Foto: Arne Nyaas 
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