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Den 26. november 2019 

 

Ole Pedersen  

Ole.bastian@adslhome.dk    

   

  

 

Kære Ole Pedersen  

 

Tak for din henvendelse til miljøminister, Lea Wermelin, af d. 16. oktober 2019 

vedrørende ulve og ulveforvaltning i Danmark. Ministeren modtager mange hen-

vendelser, og har ikke mulighed for at besvare dem alle selv. Miljø- og Fødevare-

ministeriet vil derfor besvare din henvendelse. 

 

Det er vigtigt for regeringen og miljøministeren at forvaltningen af ulv skal ske på 

en måde, der både tager hensyn til ulvene og til de mennesker, der bor og arbejder, 

hvor ulven har etableret sig.  Miljø- og Fødevareministeriet arbejder løbende på at 

få de to hensyn til at balancere. Ministeriet kan desuden oplyse at Vildtforvalt-

ningsrådet, der rådgiver ministeren i spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, har 

besluttet at se på en ny adaptiv forvaltningsplan for ulv.  

 

Definitionen af problemulv fra 2018 står stadig ved magt, og det er ministeriets 

vurdering at denne definition er inden for habitatdirektivets fleksibilitet i forhold 

til regulering af ulv. Vi kan derudover oplyse at miljøministeren løbende arbejder 

for at sikre en fleksibel forvaltnings af ulve på EU-niveau. 

 

I oktober 2019 tog miljøministeren initiativ til en række nye forvaltningsindsatser 

for ulv, som i nogen grad overlapper med Landbrug & Fødevarers forslag. Det gæl-

der blandt andet et øget tilskud til hegning og igangsættelse af et forsøgsprojekt 

med brugen af vogterhunde.  

 

For så vidt angår sagsbehandlingstider i forbindelse med ulveangreb, så har Na-

turstyrelsen pr. 1. juli 2018 oprettet en vagttelefon. Den sikrer én indgang til sty-

relsens ulvekonsulenter hele året rundt i tidsperioden kl. 8.00-16.00. Opkald uden 

for dette tidsrum bliver omstillet til en telefonsvarer, der rådgiver om håndtering 

af kadaver m.m.. Ulvekonsulenterne gør hvad de kan for at rykke ud hurtigt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Charlotte Brøndum 

Kontorchef  
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