Dalholen 04.07.2011

Kort Logg fra Trysil om møte med ulv i Slettåsreviret lørdag 02.07.2011

Lørdag 02.07.2011
Ca kl 22:00 var Observatøren (obs) ute og jogget på grusvei med 4 hunder (laikatispe, grå elghund og
2 basset) i bånd. Ved Nysetra (32v 654305 6803563) kom det 3 voksne ulver etter han på veien. Obs
prøvde å fortsette å jogge, men ulvene kom fortsatt etter så han måtte stoppe. Da delte ulvene seg
litt, og den ene ulven ble veldig nærgående og kom inn på ca 3 meters avstand og flekket tenner. Obs
kastet stein på ulvene for å få dem til å trekke seg unna. Steinkastinga fikk ulvene til å trekke seg litt
tilbake, og særlig det ene individet trakk seg. Obs fulgte etter ulvene oppå veikanten for å holde
oversikt på dem. Dette holdt på i 30-40 min. Obs fikk varslet far sin som kom gående til stedet.
Ulvene trakk seg unna ved at obs kastet stein og frontet situasjonen (min vurdering).
Hundene ville ha kontakt med ulvene, men trakk seg litt når ulv og hund var på det nærmeste.
De så ulvene i etterkant av konfrontasjonen i samme område flere ganger på kvelden.
SNO v/Arve Skjærbæk ble varslet om episoden mandag kl 10:00 av NRK, da de skulle lage en sak på
det. Arve møtte obs og NRK på plassen kl 11:00.
Det ble funnet ulvemøkk i veien, men denne var noen dager eldre enn denne hendelsen.
SNO har snakket med både obs og far til obs på stedet der hendelsen foregikk. Veien var hard og det
er derfor lite spor på denne, og terrenget rundt er skogsmark. Far til obs har bilde av ulv fra stedet,
men dette har dårlig kvalitet da lyset var dårlig på kvelden.
SNO følger opp ved å ha personell i området. Lars Gangås og Bjørn Tore Bækken stiller kommende
kveld og utover.
Stein Arne

