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J.nr. 2020-25054  

Den 10. januar 2021 

 

Ole Pedersen 

ole.bastian@adslhome.dk    

   

   

 

Kære Ole Pedersen,  

 

Tak for din henvendelse om forvaltning af ulv i Danmark, og tak fordi du lyttede 

med i P1. Det bliver desværre ikke til mange kopper kaffe i denne Corona-tid, som 

du også skriver, så vi må tage den over mailen i den her omgang 

 

Jeg besvarede for nylig et spørgsmål fra Folketinget om forsvundne ulve i 

Danmark. Heraf fremgår, at status for tolv ulve ifølge Miljøstyrelsen er ukendt. De 

fleste af disse ulve formodes at være døde. Af svaret fremgår desuden, at Aarhus 

Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus sammen med tyske 

samarbejdspartnere fra ulveovervågningen er i gang med en videnskabelig artikel 

om ulve, der forsvinder i Danmark. Artiklen forventes at blive offentliggjort i løbet 

af 1. kvartal 2021. Jeg har vedlagt folketingssvaret til din orientering. 

 

Det ligger mig meget på sinde, at forvaltningen af ulv i Danmark sker på en måde, 

der tager hensyn til lokalbefolkningen dér, hvor ulven har slået sig ned. 

Regeringen er optaget af at forebygge ulveangreb på husdyr. I august bad jeg 

Miljøstyrelsen om at igangsætte to nye tiltag, der har til formål at forebygge 

ulveangreb på husdyr. For det første har styrelsen i gangsat et forsøgsprojekt med 

tilskud til en ny type ulvesikring af mobile hegn, som er lettere at sætte op. For det 

andet har styrelsen udvidet de hegnstyper, der i dag gives tilskud til med en ny 

type hegn, som er lettere at vedligeholde. Indsatserne ligger i forlængelse af 

regeringens tidligere indsatser fra oktober 2019, der har til formål at skabe øget 

incitament til ulvesikring af hegn. Ulvesikre hegn, der er korrekt opsat og 

vedligeholdt er en effektiv måde at forebygge ulveangreb på husdyr på og derfor 

skal vi udbrede brugen heraf.  

 

Desuden er Vildtforvaltningsrådet i øjeblikket ved at se på en revision af 

forvaltningsplan for ulv. Jeg ser frem til at modtage deres anbefalinger.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lea Wermelin 

 

./. 


