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Værd at vide om ulv

Ulv i Danmark

Hvad gør man, hvis man støder på en ulv?
Man skal tage sig i agt for en ulv, hvis man skulle møde den 

i naturen. Umiddelbart vil en ulv være forsvundet længe 

inden, man får øje på den, men ulve kan også være nysger-

rige – særligt unge ulve. Hvis ulven ikke forsvinder, så hæv 

stemmen og gør eventuelt store fagter med armene, så 

ulven flygter.

Hvis ulven mod forventning ikke stikker af, så hold øje med 

den. Hvis ulven nærmer sig, så optræd bestemt over for 

den – begynd ikke at løbe og hold øjenkontakt med ulven. 

Man kan eventuelt synge, tale højt eller råbe ad ulven, som 

så med al sandsynlighed vil flygte. Hvis ulven følger efter, 

kan man gøre sig større ved at holde sin jakke udbredt og 

vifte med armene. Råb og klap eventuelt i hænderne. Skulle 

ulven mod forventning angribe, så spark alt hvad du kan 

eller kravl op i et træ. Ulve kan – modsat de fleste bjørne – 

ikke klatre i træer.

    

Ulven er fredet i EU
Ulve har været fredet i EU siden 1992 og er beskyttet i hen-

hold til EU’s habitatdirektiv og i dansk lovgivning desuden 

efter jagt- og vildtforvaltningsloven. Det er derfor ikke 

tilladt at skade, dræbe eller indfange ulve. Skulle der på et 

tidspunkt opstå et behov for at regulere ulv, skal man have 

en reguleringstilladelse fra Naturstyrelsen. Det kan medføre 

fængsel i op til to år at skyde og dræbe en ulv, og dermed 

mister man også sit jagttegn og våbentilladelse.

Hvad gør man, hvis man ser en ulv?
Tag gerne et billede af ulv med et kamera eller mobiltele-

fonen og send det til Naturstyrelsen på e-mail: bia@nst.dk. 

Send gerne en kort beskrivelse med angivelse af tid og sted. 

Find flere oplysninger om ulv på Naturstyrelsens hjemme-

side: www.nst.dk/ulv

.    



Ulven er tilbage

Efter 200 års fravær er ulven vendt tilbage til Danmark. I no-

vember 2012 blev den første bekræftede observation af ulv 

konstateret i Nationalpark Thy, da der blev fundet en død ulv 

i nationalparken. Siden har der været utallige observationer 

af ulv i Jylland, som er bekræftet ved DNA-undersøgelser af 

dræbte husdyr, ekskrementer og dræbt vildt.  

De danske ulve er strejfet til Danmark fra lande syd for 

grænsen – primært fra Tyskland og Polen. Det bekræftes af 

de indsamlede DNA-spor, der er blevet sammenholdt med 

et meget omfattende tysk DNA-register over ulvebestande. 

Der er kun fundet DNA-spor fra ulve i Jylland.

Sådan genkender man en ulv

Ulven er Europas næststørste rovdyr på land, og kun den 

brune bjørn er større. En hanulv vejer i gennemsnit 40 kilo 

og har en skulderhøjde på cirka 70 centimeter, mens hunul-

ven er lidt mindre. 

Der findes mange hunderacer, som er fremavlet til at ligne 

ulve til forveksling . En ulv kan ligne en stor schæfer- eller 

slædehund (Siberian Husky), men ulven har kortere ører og 

et bredere hoved, der ofte holdes sænket. Ulven har skråt-

stillede, gule øjne, og pelsen varierer fra en brunlig, rødlig, 

grålig til en sølvfarvet pels. Om vinteren er ulvens pels tæt-

tere end om sommeren, og derfor kan en ulv i sommerpels 

også hurtigt se både tynd og forkommen ud, når den skifter 

fra vinter til sommerpels. 

Ulven har et højere bækkenparti end en stor hund, den har 

sædvanligvis en helt lige ryg og lange, tynde ben, hvilket 

der får den til at se væsentlig mere højbenet ud end en 

schæferhund. Ulvens halespids er altid sort, og den holder 

ofte sin hale lavt i modsætning til hunde, der ofte holder 

halen højt. Både han- og hunulve har en halskrave af pels, 

mens schæferhunde har en tæt pels, der ikke hænger løst 

om nakken. 

Ulve lever i kobler bestående af typisk otte dyr, som består 

af en alfahun, en alfahan og afkommet typisk fra de seneste 

to år. Hunulven bliver befrugtet i januar/februar måned og 

føder mellem to og seks ulvehvalpe i marts/april måned.

Er ulve farlige for mennesker?

Ulve er rovdyr, og dermed er de også potentielt i stand til at 

dræbe. Risikoen for et ulveangreb på mennesker i Danmark 

er dog ifølge DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, 

Aarhus Universitet, usædvanlig lille. Udenlandske erfaringer 

viser, at ulve meget sjældent angriber mennesker, og når 

ulve har angrebet mennesker, så har det som oftest været 

rabiesramte ulve. DTU-Veterinærinstituttet oplyser, at der 

ikke er rabies i Danmark og Tyskland, samt at der ikke er 

risiko for, at de ulve, der er i stand til at vandre til Danmark, 

kan have rabies. Rabiesramte ulve fra eksempelvis østeu-

ropæiske lande ville ikke overleve turen til Danmark.

En norsk undersøgelse fra 2002 beskriver, at i alt fire men-

nesker blev dræbt af ikke-rabiessmittede ulve i Europa i 

perioden 1950-2000, fire i Rusland, mens der i samme 

periode ikke var et eneste tilfælde registreret i Norda-

merika. Lægges i samme periode de dødsfald, som 

skyldtes rabiessmittede ulve, til, kan det samlede antal 

dræbte opgøres til ni i Europa, otte dræbte i Rusland og 

ingen i Nordamerika. Der er i dag mere end 70.000 ulve i 

Nordamerika. 

Det spiser ulven
Fra tyske undersøgelser af mere end 1000 indsamlede ul-

veekskrementer, ved tyske forskere meget om, hvad ulve 

lever af. Ulve nedlægger primært råvildt og kronvildt, som 

udgør cirka 75 procent af ulvens føde. Derudover lever 

tyske ulve af vildsvin, gnavere som harer og kaniner, fugle, 

fisk og rovdyr som mink, mår, mårhund og ræv. Erfaring-

erne fra Tyskland viser, at kun en meget lille del af ulvens 

føde består af husdyr som for eksempel får, lam, geder og 

kalve (i alt 0, 6 procent). 


