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Ulv - status for 2018
Overvågning
Ved indgangen til 2018 vurderede Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus (som
overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen), at der befandt sig i omegnen af ni ulve i Danmark. Det
tal var ved udgangen af 2018 faldet til omkring fem ulve. Fire ulve (alle hvalpe fra det kuld der blev
født i Vestjylland i 2017) var udvandret til Tyskland, én ulv blev skudt på en mark i Vestjylland, mens
der muligvis er indvandret én ny ulv til Danmark. Det vestjyske ulvepar som i 2017 fik otte hvalpe
producerede ikke nye hvalpe i 2018. Dette er usædvanligt for et etableret ulvepar og kunne indikere, at
en af forældreulvene er forsvundet. Der analyseres i øjeblikket en mængde DNA-prøver fra området.
Når disse analyser er færdigbehandlet forventer Miljøstyrelsen at have et opdateret billede af de
vestjyske ulves sammensætning. Pt. er det vurderingen at der befinder sig to til tre ulve i Vestjylland,
én ulv i Nordjylland og én ulv på Djursland. Du kan læse mere om overvågningen af ulve i Danmark og
se hvor i landet ulvene er observeret på www.ulveatlas.dk
Dokumenterede fund af ulv 2018 (lyseblåt er
fund med DNA-spor, mørkeblåt er fund med
foto, grøn er begge).
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Ulveangreb på husdyr
Miljøstyrelsen udbetaler kompensation til landmænd som mister husdyr som følge af ulveangreb. I
2018 besigtigede Naturstyrelsens ulvekonsulenter i 104 tilfælde, husdyr som var formodet angrebet af
ulv. Ved besigtigelserne obducerer ulvekonsulenterne de dødfundne dyr og tager i mange tilfælde
prøver til DNA-analyse. Der blev ved disse 104 besigtigelser fundet dokumentation for, at ulve 28
gange havde angrebet husdyr (26 angreb på får/lam og 2 angreb på kalve), mens der i de resterende 76
tilfælde var tale om dyr som var selvdøde, dødfødte, angrebet af andre rovdyr (fx 11 angreb fra
guldsjakaler, 10 angreb fra hunde) eller dyr som havde ligget så længe, at det var umuligt at fastslå
dødsårsagen. Oversigten siger ikke noget om hvor mange husdyr der samlet bliver angrebet af andre
rovdyr som fx guldsjakaler, hunde og ræve da Naturstyrelsens ulvekonsulenter kun besigtiger husdyr
hvor der er mistanke om ulveangreb.
Af nedenstående tabel fremgår det, at langt hovedparten af ulveangrebene fandt sted i Vestjylland. Ved
22 tilfælde angreb ulve således husdyr i Vestjylland, mens ulve i 3 tilfælde angreb husdyr i Sydjylland
(formentlig strejfende ulve på vej mod Tyskland), to angreb på husdyr fandt sted i Nordjylland mens
ulven i ét enkelt tilfælde angreb husdyr i Østjylland. Af diagram 1 fremgår det, at langt hovedparten af
ulveangrebene fandt sted fra februar til maj. Det formodes bl.a. at hænge sammen med, at mange
husdyr kommer på græs i forårsmånederne og, at hjortevildtet først får lam og kalve (som er en
naturlig og let tilgængelig fødekilde for rovdyr) i maj og juni.
Ulveangreb på husdyr fordelt på landsdel i 2018.
Landsdel
Nordjylland
Vestjylland
Østjylland
Sydjylland

Ulv
2
22
1
3

Diagram 1.
I 2018 var
Naturstyrelsens
ulvekonsulenter
på 104
besigtigelser
hvor husdyr var
formodet
angrebet af ulv.
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De ulvesikrede hegn
I slutningen af 2016 etablerede et ulvepar sig i Vestjylland syd for Holstebro. Ulveparret fik 8 hvalpe i
foråret 2017. Det antages at der i dag er 2 -3 ulve tilbage i området. I starten af 2017 oprettede
Miljøstyrelsen i samme område en tilskudsordning til ulvesikring af hegn. Der er til dags dato etableret
ca. 35 km ulvesikret hegn i området, hvoraf Naturstyrelsen har ulvesikret ca. 25 km hegn på egne
arealer, mens 7 forskellige husdyrholdere har ulvesikret tilsammen ca. 10 km hegn på private arealer.
Der har endnu ikke været ulveangreb på de private arealer, mens der på Naturstyrelsens mere
afsidesliggende naturarealer har været en række ulveangreb på husdyr. Fælles for disse angreb er, at
hegnet har været enten fejlmonteret eller ødelagt af kronvildt ved hvert angreb. Der er således ikke
dokumenteret ulveangreb bag et fungerende ulvesikret hegn i Danmark. Nedenfor følger en
gennemgang af angreb på Naturstyrelsens Vestjyllands arealer opdelt i tre perioder (se også diagram
2).
1.
Naturstyrelsens hegn blev ulvesikret ultimo april 2017. Inden ulvesikringen registrerede
Naturstyrelsen, fra januar 2017 til april 2017, 11 ulveangreb på får (2,75 angreb pr. måned) på
styrelsens arealer i området.
2.
Efter ulvesikringen har Naturstyrelsen fra maj 2017 til december 2017 registreret 6
ulveangreb på får (0,75 angreb pr. måned) på naturstyrelsens arealer i området.
3.
Efter at hegnene er blevet kvalitetssikret og der på alle hegn er blevet opsat hegnsvagter
(elektroniske kasser som alarmerer husdyrholderen ved fejl på hegnet) har Naturstyrelsen fra januar
2018 til december 2018 registreret 1 ulveangreb på får (0,08 angreb pr. måned) på naturstyrelsens
arealer i området.
Diagram 2.

Miljøstyrelsens erfaringer med de ulvesikrede hegn er således gode indtil videre. Ud over at
hegnsvagterne gør opgaven med at overvåge hegnet og dermed udbedre evt. skader lettere, skal det
også nævnes, at der i nogle folde blev anvendt større husdyr (fx kreaturer og heste) som er mindre
sårbare for ulveangreb, samt at ødelæggelserne af hegnet fra kronvildt synes at have været aftagende i
2018, hvilket kan skyldes, at kronvildtet ”lærer” at undgå hegnet.
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