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Kære Ole Pedersen 

 

Tak for din henvendelse den 15. juni vedrørende ulv i Danmark. 

 

Jeg så helst ulven ikke var kommet til Danmark, da Danmark er et lille 

land med høj befolkningstæthed. Samtidig har jeg stor forståelse for, at dem der 

bor i områder hvor ulven færdes er bekymrede, og der er også en særlig 

problemstilling knyttet til landmænd der oplever angreb på deres husdyr. 

 

Men ulven er, som du også nævner, strengt beskyttet i EU, og der er nogle rammer 

vi skal overholde i forvaltningen af ulve. Det er derfor vigtigt, at forvaltningen sker 

på en måde, hvor der både tages hensyn til ulve og til de mennesker, der bor og 

arbejder, hvor ulven har etableret sig. Miljøministeriet arbejder løbende på at få de 

to hensyn til at balancere inden for rammerne af direktivet. I forlængelse af den 

nuværende ulveforvaltning kom Vildtforvaltningsrådet i marts med et bud på en 

ny forvaltningsplan, som ministeriet er ved at se nærmere på. Grundlæggende er 

jeg enig med hovedbudskabet fra Vildtforvaltningsrådet om, at den måde ulven 

forvaltes på i Danmark løbende skal tilpasses.  

 

Som jeg nævnte i min besvarelse af 22. april har Naturstyrelsen f.eks. både i 2020 

og i 2021 med baggrund i naturbeskyttelsesloven indført et tidsbegrænset forbud 

mod færdsel i en del af Stråsø plantage for at sikre den tilstrækkelige beskyttelse af 

det ynglende ulvepar. 

  

Jeg vil også gerne gentage, at jeg mener, at faunakriminalitet er alvorlige 

forbrydelser, og det er fuldkommen uacceptabelt uanset om det handler om ulve, 

forgiftning af rovfugle eller indsamling af truede sommerfugle. Vi har for nyligt 

haft diskussionen om faunakriminalitet i Folketinget, og vi vil nu igangsætte en 

grundig undersøgelse af problemet. Undersøgelsen skal bl.a. se nærmere på, hvilke 

værktøjer vi kan gribe fat i for at forhindre faunakriminalitet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lea Wermelin 

 


