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Ulvetid 

c/o Esther Holzendorff 

Fjordglimt 16 

Handbjerg 

7830 Vinderup 

  

 

 

 

 

 

Ikke grundlag for at indlede en efterforskning  

 

Jeg har i dag besluttet ikke at indlede en efterforskning mod virksomheden Storålam v/Else Ladefo-

ged og Jørgen Blazejewicz for overtrædelse af dyreværnslovgivningen m.v. i forbindelse med, at en 

eller flere ulve i løbet af forår og sommer 2019 angiveligt har skaffet sig adgang til en virksomhe-

den tilhørende fårefold ved Sandvej – Vind Hede – og der angrebet og dræbt flere får samt en eller 

flere ponyer. 

 

Begrundelse 

Begrundelsen for min afgørelse er, at politiet kun efterforsker sager, hvor der er en rimelig formod-

ning om, at der er begået noget strafbart. Det mener jeg ikke, at der er i dette tilfælde.  

 

Jeg har især lagt vægt på, at ulves eller andre (rov)dyrs angreb på domesticerede produktionsdyr 

generelt ikke kan henføres under dyreværnslovgivningen. Jeg har desuden lagt vægt på, at der i for-

hold til den konkrete anmeldelse ikke kan føres bevis for, at eventuelle beskadigelser af det opsatte 

hegn har haft nogen indflydelse på ulves eller andre (rov)dyrs adgang til fårefolden. 

 

I forhold til de døde ponyer og den lovgivning, der i den sammenhæng er henvist til i Deres anmel-

delse, har jeg dels lagt vægt på ovenstående, dels at der i forhold til de fundne skeletrester ikke kan 

føres dokumentation for hverken ejerskab, dødstidspunkt eller dødsårsagen, hvorfor det er min vur-

dering, at en eventuel efterforskning ikke vil føre til, at nogen efterfølgende kan sigtes i sagen. 

 

Lovgrundlag 

 Sagen drejer sig om Dyreværnslovens § 1, Lov om hold af heste og bekendtgørelse om op-

bevaring m.m. af døde produktionsdyr. 



 
 Side 2 

 

 Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 1 (ikke grundlag for at 

indlede efterforskning). 

 

Erstatning 

Hvis De har et erstatningskrav, har De mulighed for selv at anlægge sag mod Storålam (civil rets-

sag). De kan få nærmere oplysninger ved at henvende Dem til retten. 

 

Mulighed for at klage 

De kan klage over afgørelsen. Læs mere i klagevejledningen på næste side. Fristen for at klage er 4 

uger efter, at De har modtaget dette brev.  

 

De kan sende klagen hertil eller til Statsadvokaten i Viborg, Rødevej 1, 8800 Viborg. 

 

De kan endvidere sende klagen via e-Boks til Statsadvokaten i Viborg] (find adressaten i e-Boks 

under Myndighed/Stat/Rigspolitiet).  

 

Yderligere oplysninger 

De kan finde oplysninger om bl.a. forløbet af en straffesag på www.anklagemyndigheden.dk under 

”Vidner, ofre & sigtede”. Har De i øvrigt spørgsmål, er De velkommen til at kontakte undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

Ulrik U. L. Panduro 

Specialanklager 

 

                                                                                  Poul Østergaard 

                                                                                  Politikommissær 

 

http://www.anklagemyndigheden.dk/
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Klagevejledning 

 

Hvem kan klage 

De kan klage, hvis De mener, at De har været udsat for et strafbart forhold. Andre kan kun klage, hvis han 

eller hun har en særlig interesse i sagens udfald – udover at få gerningsmanden idømt en straf. Det vil især 

være tilfældet, hvis der havde været grundlag for at rejse erstatningskrav mod gerningsmanden i forbindelse 

med straffesagen. 

 

Hvor skal klagen sendes til 

Det er statsadvokaten, der træffer afgørelse i sagen. De skal sende klagen hertil eller til statsadvokaten, hvis 

adresse er anført i afgørelsen.  

 

Klagefrist 

Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har fået besked om afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest 

den dag, hvor fristen udløber. Er denne dag en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den følgende 

hverdag.  

 

Hvis klagen kommer frem efter, at fristen er udløbet, skal klagen kun behandles, hvis overskridelsen af kla-

gefristen er undskyldelig.  

 

Lovgrundlag  

 Det står i retsplejelovens § 724 og § 749, stk. 3, sammenholdt med § 101, stk. 2, at De kan klage 

over min afgørelse.  

 Det står i retsplejelovens § 102, stk. 1, at fristen for at klage er 4 uger efter, at De har fået besked om 

afgørelsen.  

 

 

 

 

 

 


