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Anmeldt av Morten Tønnessen
Om rovdyrpolitikere og forvaltere hadde hatt et pensum å forholde seg til, så
burde denne boken ha vært obligatorisk lesning. Ulvekonflikter oppsummerer
Ketil Skogen, Olve Krange og Helene Figaris forskning over mer enn et tiår,
som bygger på ulike typer intervjuer med informanter i fem norske kommuner. Studieområdet omfatter Stor-Elvdal og Trysil i Hedmark, AurskogHøland i Akershus og Våler og Halden i Østfold. Stor-Elvdal er den eneste av
disse kommunene som befinner seg utenfor den såkalte ulvesonen, men denne
kommunen utgjør likevel kanskje det aller mest interessante eksempelet i
materialet. Valget av slike kasusstudier resulterer i en leseropplevelse som
rommer både nærhet til utvalgte lokalsamfunn og imponerende nok samtidig
troverdige påstander om funn av en allmenngyldig karakter. Dette skyldes kort
sagt at forfatterne lykkes i å vise at mange av holdningene til, og forestillingene
om, ulv går igjen i høyst ulike miljøer. Boken er basert på en rekke allerede
utgitte forskningspublikasjoner. Dette fremstår imidlertid ikke som noen
svakhet, all den tid den har karakter av å være helhetlig og systematisk, og
dessuten for første gang formidler en rekke forskningsresultater på norsk som
tidligere kun har vært tilgjengelig i engelskspråklige tidsskrifter. Boken er velskrevet og lett å følge.

Ulven som symbol og konflikttema
Som forfatterne av Ulvekonflikter understreker kan striden rundt ulven kun
forklares – og forstås – ved å ta den større sosiale konteksten i betraktning.
Dette innebærer å tolke alt som sies og uttrykkes om ulven i lys av viktige
konfliktdimensjoner og endringsprosesser i det norske samfunnet. Et sentralt
begrep i denne boken er, i ulike varianter, ”symbol” – og mye av behandlingen
av tematikken er dermed implisitt av en semiotisk karakter. Skogen et al. benytter på ulike punkter i analysen ulike begrepskonstruksjoner (”symbolsk
konstruksjon av et lokalt fellesskap”, ”symbolsk makt”, ”symbolsk orden”,
”symbolske strukturer” osv.) hentet fra sosiologi og sosialantropologi som alle
har det til felles at de omhandler symboler, og dertil har ”symbol” i navnet.
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Ikke minst er en sentral observasjon at konflikter rundt ulv gjennomgående
kan forstås som uttrykk for noe større, ved at ulven viser seg å symbolisere
ulike endringsprosesser i Norge.
Det mest vesentlige og samtidig på et plan mest sjokkerende – eller
absurde – er hvordan ulven, et dyr som også symboliserer det ubesudlede ville
og naturlige, har kommet til å representere ”urbant liv og urbane begreper om
natur […] slik blir ulven et symbol på urbanitet” (s. 59). Ulven sees på som
et symbol på urban ekspansjon, og den omseggripende, og fra bygdetradisjoners ståsted truende, makten til en velutdannet middelklasse og dennes
definisjonsmakt. Forfatternes analyse av ulvens symbolikk er på dette punktet
skarp og informativ. Ved å diskutere denne større konteksten gjør Skogen et
al. ulvestriden forståelig. Det faktum at etologisk og annen biologisk litteratur
alene aldri vil kunne gjøre de hissige konfliktene som omhandler ulv begripelige, er i seg selv belegg for det åpenbare behovet for tverrfaglig forskning
på ulve- og rovdyrrelatert problematikk.
Den sosiologiske tilnærmingen til de tre forskerne viser seg å gi rikt utbytte
og mangfoldig forståelse. Også andre fag og tilnærminger, som semiotikk og
fenomenologi, kan egne seg til studier av den samme problematikken. Ytterligere
fag fra den samfunnsvitenskapelige og humanistiske sfære som er relevante i denne
sammenheng inkluderer miljøhistorie, idéhistorie og det tverrfaglige forskningsfeltet Human-Animal Studies. Videre kan også filosofisk etikk være anvendelig
på konflikter som omhandler ulv og rovdyr, men som forsøkene til Arne Næss
(1974) og Næss og Ivar Mysterud (1999 [1987]) viser er det ikke nødvendigvis
slik at en innflytelsesrik miljøfilosofi som dypøkologi lett lar seg konkretisere i
form av normer som kan bidra vesentlig til en løsning av konfliktene.1

Nyanser og parallelle offentligheter
Den naturlige styrken til en sosiologisk bok om ulvestriden er at den kan
fremheve ulike sosiale konflikter hvor ulven påberopes fra den ene eller andre
kant, med en verktøykasse som er velegnet til å analysere maktforhold og ulike
motsetningsforhold. Skogen et al. understreker at ulvekonfliktene i hovedsak
er konflikter mellom mennesker, ikke egentlig konflikter mellom mennesket
og ulven. Dette, foreslår de, er noe ganske nytt, for i eldre tider dreide det seg
snarere om en konflikt mellom mennesker og rovdyr – det var f.eks. få, om
overhodet noen, som ytret noe negativt om ”Lov om Utryddelse af Rovdyr
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og Fredning af andet Vildt” da den ble vedtatt av Stortinget i 1845. Det var
noe nær konsensus om datidens utryddelsespolitikk. Ikke minst handler konfliktene rundt ulv og andre rovdyr om identitet – mange som er imot rovdyr
begrunner det med at disse dyrene er en trussel mot deres rurale livsstil, som
de selv oppfatter som tradisjonsbærende og samfunnsbyggende.
Ulvekonflikter makter det kunststykket å få frem slike basale poenger og
samtidig være nyansert i fremstillingen på en måte som yter så å si alle berørte
parter rettferdighet. Flere av de intervjuede jegerne portretteres f.eks. som tradisjonalister utendørs men samtidig som moderne, likestillingsorienterte menn
i hjemmet. Ulvemotstanderne er videre ikke nødvendigvis imot dyret ulv, tvert
imot er mange av disse jegerne dypt fascinert av ulven og betrakter den som
en slags ideell jeger – den største kompliment de kan gi noe vesen, det være
seg dyr eller menneske. De fleste av dem er kanskje mer enn noe annet
motivert av den faren ulven utgjør for jakthundene deres, som inngår i deres
liv i svært sentrale roller. Klarere enn mange andre kan disse jegerne se
likhetene mellom ulven og mennesket. Det ulvemotstandere flest reagerer på,
er ikke ulven i seg selv, men de menneskene som insisterer på dens rett til å
befinne seg nettopp i ulvemotstandernes egne nærområder.
En viktig side ved forfatternes analyse av sosiale forhold består i å etablere
og anvende et skille mellom en rural arbeiderklasse og en urban, ekspanderende
middelklasse. Sistnevnte er karakterisert ved høyere utdanning og derigjennom
tilknytning til vitenskapelig, offisiell kunnskap. Denne kunnskapen har stor
definisjonsmakt, også i statsforvaltningen – og står i konflikt med ulike typer
uoffisiell kunnskap, som ofte er erfaringsnær og knyttet til lokale tradisjoner.
Det at hverdagserfaringen på bygda ikke tas på alvor, men snarere er
marginalisert i den store sammenhengen, er sårt for mange, og opphav til mye
konflikt. Skogen et al. gir eksempler på de ulike motmaktstrategiene ulve- og
rovdyrmotstandere tar i bruk. Et symptom på disse konfliktene er forskningens
og forvaltningens tillitskrise i noen av disse områdene. Det er den urbane middelklassen som er toneangivende maktpolitisk sett, men ulvemotstanderne er
ikke mer maktesløse enn at de kan kaste vitenskapen ut i en krise, ved å dyrke
en slags alternativ offentlighet som opererer med sine egne sannheter.

Fra konflikt til enighet
Metodologien i Ulvekonflikter er i stor grad hentet fra sosialkonstruktivistiske
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teorier. I og med at utgangspunktet da er at man skal se bort fra ”virkeligheten”
og i stedet kun studere folks forestillinger, uavhengig av deres sannhetsverdi,
kunne man frykte at dette kunne bære riktig galt av sted. Men forfatterne
kjenner sin besøkelsestid og veksler på en elegant måte mellom å studere forestillinger om ulv uten å ta stilling til sannhetsgehalten i synspunktene, og å
korrigere noen beviselig feilaktige forestillinger. Dette gjør det mulig for dem
å vise høyst ulike grupperinger respekt ved å gjengi standpunktene deres på
en tilforlatelig måte, samtidig som utvalgte myter rives ned og enkelte
stereotypier brytes ned. Et eksempel på det første er påpekningen av at
saueholdet i Norge, med utstrakt bruk av utmark uten gjeting, ikke er så unikt
som de fleste nordmenn later til å tro. Denne myten imøtegås ved beskrivelse
av lignende sauehold og konfliktbilde i de franske Alpene. Eksempler på nedbrytning av stereotypier er det flere av: Skogen et al. viser f.eks. at ulvestriden
ikke entydig følger en konfliktlinje mellom by og land, men at det tvert imot
er ulike synspunkter og til og med tilfeller av likegyldighet de fleste steder og
at rovdyrstriden ikke uttømmende kan knyttes til landbruksinteresser. Også
ulvemotstandernes fiendebilde av miljøbevegelsen, som slås i hartkorn med
arbeiderklassens tidligere motstandere som storkapital og statsapparat,
kritiseres.
Til tross for alle konfliktene er det påfallende mye så å si alle i Norge kan
enes om. Ulvekonflikter får særlig frem at det ikke råder særlig uenighet om
ulvens vesen – også motstandere av ulv beskriver den som vill, intelligent,
sosial og verdig. Igjen: Det er ikke egentlig ulven ulvemotstanderne er imot.
Når de bestrider offisiell kunnskap om bestandens størrelse eller ulvens farlighet, er det menneskene som fremfører denne påståtte kunnskapen de angriper. Slike ting råder det uenighet om – på den annen side er det stor grad
av enighet om at sonetenkningen har absurde trekk, at GPS-merking av ville
ulver er en uting, og at den skandinaviske ulvestammen er preget av innavl.

Råd til politikk og forvaltning
Mens innavlen, den elektroniske overvåkingen og sonetenkningen for
ulvevenner fremstår som henholdsvis trussel mot ulvens overlevelse, overgrep
og halvhjertet vernepolitikk, representerer disse elementene i forvaltningen
for ulvemotstanderne beviser på at dagens norske ulv slett ikke er ekte, ren,
ubesudlet ulv. Gjennom den overbevisende beskrivelsen av disse virkelighets-
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forståelsene viser Ulvekonflikter at tilhengere og motstandere av ulv i norske
nærmiljøer i det minste er enige om en ting: Ulv skal være vill. Den skal ikke
domineres av menneskelige kontrollregimer. Både tilhengere og motstandere
flest ønsker riktignok å regulere ulvebestanden – men dagens invaderende forvaltning får forsvinnende lite støtte. Den norske politiske konsensusen i
rovdyrpolitikken er en ren politisk konstruksjon, som vi bare finner på
Stortinget. Motsetningene Skogen et al. analyserer lar seg ikke glatte over så
enkelt. Men boken kan sies å inneholde noen råd til politikk og forvaltning:
1) Slutt å være fokusert nesten utelukkende på de materielle sidene av konflikten, som predasjon på sau og tamrein.
2) Slutt å neglisjere interessegrupper utenfor landbruksinteressene.
3) Revurder upopulære grep som ulvesonen (”Forvaltningsområdet for ynglende ulv”) og den utstrakte GPS-merkingen, som undergraver forestillinger om vill ulv.
På et analytisk plan må politikere og forvaltere innse at ulvens symbolikk, og
alle de sosiale representasjonene som omkretser ulveproblematikken, har avgjørende betydning for folks holdninger til vern av ulv. Det dreier seg her om
motstridende natursyn, og dagens forvaltning er selv med på å motarbeide en
bredere støtte til vern av genuint ville ulver. Et av stridsspørsmålene i ulvekonfliktene er nettopp ulvens villhet – et annet er hvorvidt naturens balanse
forutsetter menneskets jevnlige medvirkning, som ulvemotstandere tenderer
mot å mene, eller om naturen klarer seg utmerket på egen hånd, som
ulvevenner tenderer mot å mene. Alle stridstemaer kan ikke begraves – men
de kan om ikke annet håndteres på en langt bedre måte enn i dag, og dertil
på en måte som kan gi grunnlag for større grad av felles forståelse.
Ulvekonflikter er en viktig bok. Jeg ønsker likevel å avslutte med å antyde
et tema som den ikke tar opp: nemlig ulvens sosiologi. Det vil si studiet av
ulvens egne sosiale atferd. Dette studiet er ikke nødvendigvis identisk med
etologenes studier av ulven, i hvert fall ikke slik som etologi overveiende bedrives i dag. Flere grunntemaer i ulvens sosiologi er antydet i boken – f.eks.
maktrelasjoner innad i ulveflokker; forskjellen mellom flokkdyr – ulv i sitt
rette element – og streifdyr, i noen tilfeller einstøinger; og andre unntakstilfeller som ulvehybrider (artsforvirrede krysninger mellom ulv og hund) og
nærgående, nysgjerrige ulveindivider som ikke passer med våre allmenne forventninger om sky, ville ulver. Ulvens egen stemme er bare i liten grad til stede
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i Skogen et al.s ellers svært verdifulle bok, som likevel dekker imponerende
mange aspekter ved samtidens norske ulvestrid.

Note
1. Kort sagt kommer ikke Næss (1974) stort lenger enn til å konstatere at vern av ulv er vanskeligere enn vern av bjørn fordi ulven i større grad er preget av negative kulturelle forestillinger, mens Næss og Mysterud (1999 [1987]) noe tafatt foreslår at ulv og sau kan leve i
samme områder, og dersom dette ikke fungerer så må en av dem vike.
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