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Kære Ole Pedersen  

 

Tak for din henvendelse af den 25. november 2021 vedrørende beskyttelsen af ulve 

i Danmark. Jeg beklager den sene opfølgning. 

 

Jeg vil starte mit svar med at understrege, at vi naturligvis skal overholde de 

rammer, som EU har stillet op i forhold til at sikre beskyttelsen af ulven i 

Danmark. Det er de rammer, vi har at arbejde ud fra, når vi skal finde en balance 

imellem beskyttelsen af ulven som truet dyreart og samtidig yde tryghed for de 

mennesker, der til dagligt færdes i de områder, hvor ulven har slået sig ned, og for 

de landmænd, der har dyr gående på arealer, hvor ulven søger føde. 

 

Regeringen arbejder generelt for størst mulig fleksibilitet i ulveforvaltningen, og 

der ses løbende på mulighederne for at igangsætte yderligere initiativer, der kan 

bidrage til at sikre beskyttelsen af ulven, mindske konfliktniveauet og udvide 

vidensgrundlaget. Senest har regeringen besluttet nye initiativer, som omfatter et 

projekt om GPS-mærkning af danske ulve, informationsindsatser målrettet 

lokalbefolkningen i områder, hvor revirhævdende ulve etablerer sig, og at afsætte 

midler til indkøb af hjælpe-trailere med udstyr, der kan understøtte lokalt 

etablerede korps af frivillige, som kan rykke ud ved ulveangreb. 

 

Formålet med at GPS-mærke et antal danske ulve er at udbygge vidensgrundlaget 

om ulvenes adfærd i Danmark. Projektet vil have særlig fokus på ulvenes adfærd 

og økologi i det danske landskab, herunder ulvenes skyhed over for mennesker. 

Det er forhåbningen, at resultaterne kan bidrage positivt til den nationale 

ulveforvaltning og give myndighederne de bedst mulige forudsætninger for bl.a. at 

afværge potentielle konflikter og formidle om ulvenes adfærd. 

 

De to øvrige initiativer handler overordnet om at mindske konfliktniveauet 

relateret til ulveangreb på husdyr gennem information om afværgeforanstaltninger 

og erstatningsordninger samt ved at tilbyde hjælpeudstyr, der kan anvendes i 

tilfælde af angreb. Som det fremgår af EU-Kommissionens vejledning om strengt 

beskyttede arter, som du også refererer til i din henvisning, er der stor fokus på at 

forbedre sameksistensen via indsatser, der har til formål at reducere konflikter.   

 

Dette fører mig til forslaget i din henvendelse om at oprette hold til bekæmpelse af 

krybskytteri med hunde, der kan opspore gift, hvilket jeg vil videreformidle til 

Miljøstyrelsen, som er ansvarlig for at udarbejde ulveforvaltningsplanen. Som jeg 
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tidligere har gjort det klart, er min holdning til faunakriminalitet, at det er en 

alvorlig forbrydelse, der er fuldkommen uacceptabel. Derfor arbejder vi i 

Miljøministeriet lige nu på en lovgennemgang, hvor vi blandt andet undersøger, 

hvorvidt lovgivningen og rammerne for bekæmpelse af faunakriminalitet kan 

ændres for at sikre bedre beskyttelse.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lea Wermelin 

 


