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Kære Ole Pedersen,
Tak for din henvendelse om forvaltning af ulve. Det er glædeligt, at mange
danskere interesserer sig for naturen og engagerer sig i den. Ulven er igen blevet
en del af den danske natur, og det skaber nogle udfordringer, for ulven er en art,
som skaber utryghed og bekymring i dele af befolkningen – særligt i de egne, hvor
den har slået sig ned. Jeg forstår godt, at det kan opleves som frustrerende, at
debatten er meget polariseret. Samtidig har jeg stor forståelse for frustrationen hos
de husdyrholdere, der oplever, at ulven angriber deres husdyr og hos den del af
befolkningen, der oplever, at det er en begrænsning, at ulven er vendt tilbage til
deres lokalområde.
Jeg deler jeres opfattelse af, at forebyggelse af ulveangreb på husdyr er afgørende
for at reducere konfliktniveauet. Derfor lancerede jeg i efteråret fire
forvaltningsindsatser for ulv, der har til formål at reducere antallet af ulvedræbte
husdyr. Jeg udpegede en ny ulvezone, hvor der kan gives tilskud til at ulvesikre
hegn, jeg forhøjede tilskuddet fra 80% til 100% og jeg udnyttede den mulighed, der
er i den gældende forvaltningsplan for at gøre udbetaling af kompensation i
ulvezoner afhængig af, at husdyrholderen har gjort en rimelig indsats for at
ulvesikre sine hegn. Erfaringerne med de ulvesikre hegn viser, at de fungerer i
langt de fleste tilfælde og holder ulvene væk fra husdyrene. Derfor skal vi have
flere ulvesikre hegn sat op dér, hvor risikoen for ulveangreb på husdyr er størst, og
det vil de nye initiativer forhåbentlig bidrage til.
Endelig igangsatte jeg et pilotprojekt om brug af vogterhunde som alternativ til
ulvesikring af hegn. Miljøstyrelsen forventer, at de første certificerede vogterhunde
kan komme på arbejde i Danmark i efteråret 2020.
Jeg kan desuden oplyse at Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver mig i spørgsmål om
jagt og vildtforvaltning, i øjeblikket er ved at se på en ny adaptiv forvaltningsplan
for ulv. Den skal bl.a. se på de udfordringer, der er med utryghed og med at
rumme ulven i et tætbefolket land, som Danmark. Den ser jeg frem til at modtage.
Med venlig hilsen

Lea Wermelin
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