
 
 
Ansøgning om tilskud til ulvesikring af hegning 
 
 
 
Vejledning: Udskriv ansøgningsblanketten og udfyld alle felter med blokbogstaver/tal. Når skemaet 

er udfyldt, underskrevet og alle dokumenter er vedhæftet (se vedhæftninger), sendes ansøgningen til 

mst@mst.dk eller til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Mærk ansøgningen/mailen 

”ulvesikring”. 
 
 
 
Personoplysninger 

 
Fornavn Telefon nr. 
 
________________________________________ ________________________________________ 
 
Efternavn CPR nr. (10 cifre) 
 
________________________________________ ________________________________________ 
 
Vejnavn og nr. Evt. CVR nr. (8 cifre) 
 
________________________________________ ________________________________________ 
 
Postnummer 
 
________________________________________ 
 
 

 
Tilskudsoplysninger

 
Længde på hegn angivet i meter 

 
Marknummer 

 
________________________________________ 

 
________________________________________ 

 
Hvilken type husdyr som hegnet skal ulvesikre 

 
Matrikelnummer 

 
________________________________________ 

 
__________________________________ 

 
Kommune 

 
Ejerlav (by og sogn) 

 
________________________________________ 

 
__________________________________ 

 
Ejendomsnummer (10 cifre) 

 
Projektet forventes afsluttet den 

 
________________________________________ 

 
__________________________________

 
 
Arealet ligger indenfor et af Miljøstyrelsens tilskudsberettigede områder  

 
 
Hegningen opfylder efter projektet en af Miljøstyrelsens definitioner på et ulvesikret hegn (se bilag 3) 
 
Model 1  
 
Model 2  
 
Model 3 

mailto:mst@mst.dk


Hegnstype 
 
Der søges om tilskud til opgradering/forstærkning af allerede eksisterende indhegninger  
 
Der søges om tilskud til merudgifter i forbindelse med etablering af nyt ulvesikkert hegn  
 
Der søges om tilskud til nyetablering af ulvesikre mobile hegn  

 
 
Hvis der søges om tilskud til mobile hegn, beskriv da i hvilket omfang det mobile hegn skal benyttes inden 
for et af de i bilag 2 fastsatte geografiske områder: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

Det er ansøgers vurdering, at hegnet som ønskes ulvesikret kan holde i min yderligere 5 år  
 
 
Spændingsgiver 
 
Er der behov for indkøb af ny spændingsgiver?  
(Tilskud til spændingsgiver beregnes ud fra hegnslængde. Dog max 10.000 DKK) 
 
 
Hegnsalarm 
 
Er der behov for tilskud til hegnsalarm?  
(Tilskud til hegnsalarm meddeles ved hegn på 1.000 meter eller længere. Der gives tilskud efter regning, 
dog max 5.000 DKK pr. hegnsalarm) 
 
Vedhæftninger 
 
Indhegningen er indtegnet i markkort, el lign. målfast kort med målestoksangivelse og vedhæftet   
 
Fotos af nuværende hegn vedhæftet  
 
Tilbud fra hegnsmontør indeholdende tilbud på hegn og evt. hegnsalarm vedlagt   
 
 
Vilkår 
 
Ansøger er indforstået med og accepterer tilskudsordningens vilkår som er oplistet i bilag 1   
 
 
Underskrift 
 
 

 

 

________________________________________ 



 
Bilag 1 
 

 

Tilskud til ulvesikret hegning meddeles på følgende vilkår: 

 

 Tilskud til opgradering/forstærkning af allerede eksisterende hegn meddeles udelukkende til hegn, som 
godtgøres at være i god stand, dvs. hegn som vurderes at kunne holde i min yderligere 5 år. 

 Tilskud til nyetablering af ulvesikre mobile hegn meddeles efter konkret vurdering (Ansøger skal 
godtgøre at hegnet i et nærmere defineret omfang skal benyttes inden for ovenfor fastsatte 
geografiske område) 

 Tilskud meddeles udelukkende til indhegning af mindre husdyr som får og geder og ikke større husdyr 
som køer og heste, da det er yderst sjældent, at disse angribes af ulv. 

 Tilskud meddeles udelukkende til indhegninger, som ligger inden for de afgrænsede område (se bilag 
2). 

 Husdyrholder foranstalter selv opsætning og vedligehold af hegn så det til enhver til opfylder den i 
ansøgningsblanketten fastlagte definition på en ulvesikret hegning. 

 Ved opsætning af ulvesikrede hegn indsender husdyrholder kopi af kvittering til Miljøstyrelsen. 

 Der meddeles tilskud til 100 % af omkostningerne ved etablering af ulvesikrede hegn, dog maksimalt 20 
kr. pr. meter. 

 
 
Ønsker lodsejer inden for et tilskudsberettiget område ikke, at etablere ulvesikre hegn eller vedligeholder 

lodsejer ikke et ulvesikkert hegn så det opfylder ovenstående definition på et ulvesikkert hegn medfører 

det, at der efter gentagne (som udgangspunkt to ulveangreb, men beror på konkret vurdering) ulveangreb 

ikke kan udbetales yderligere kompensation for husdyr mistet til ulv. 



 
Bilag 2 
 
 
 
Der ydes tilskud til ulvesikring af hegn i to områder: 
 
Det vestjyske ulveområde går fra Holstebro nordpå til Struer, vestpå til Thyborøn, sydpå til Søndervig, 
østpå til Videbæk, nordpå til Aulum og tilbage til Holstebro. 
 
Det midtjyske ulveområde går fra Silkeborg vestpå til Herning, sydpå til Brande, østpå til Nørre Snede 
og tilbage til Silkeborg. 
 

 
 
 
       



 
Bilag 3 
 
 

 
 

 
 

 

Alternative ulvesikrede mobile hegn model 3 (FORSØG) 
Et hegn bestående af eltråde. Nederste eltråd placeres ca. 
20 cm over jorden og er på intet sted mere end 30 cm over 
jorden. Øverste eltråd placeres minimum 110 cm over 
jorden. Afstanden mellem nederste eltråd og næstnederste 
hegnstråd (eltråd eller flethegn) må ikke være mere end 25 
cm og afstanden mellem de øvrige eltråde må ikke være 
mere end 35 cm. Spændingen i hegnet skal være mindst 
4500 volt, og hegnet må ikke indeholde åbninger, 
hvorigennem ulven frit kan passere. 

Ulvesikrede hegn model 2 
Et hegn bestående af to nethegn i kombination med to 
eltråde. På ydersiden af det eksisterende nethegn, fastgøres 
nederst et minimum 90 cm bredt nethegn som lægges fladt 
på jorden. De to nethegn fastgøres til hinanden med 
klamper eller lign. for minimum hver 30 cm, så ulve ikke kan 
presse sig imellem de to nethegn og placeres fladt mod 
jorden, så ulve ikke kan presse sig under nethegnene. 
Nederste eltråd placeres på hegnets yderside i 60 – 90 cm 
højde. Øverste eltråd placeres minimum 110 cm over 
jorden. Afstanden mellem øverste og næstøverste 
hegnstråd (eltråd eller nethegn) må ikke være mere end 30 
cm. Spændingen i hegnets to eltråde skal være mindst 4.500 
volt, og hegnet må ikke indeholde åbninger, hvorigennem 
ulven frit kan passere. 
 

Ulvesikrede hegn model 1 
Et hegn bestående af eltråde eller eltråde i kombination 
med et ikke elektrisk hegn. Nederste eltråd placeres ca. 20 
cm over jorden og er på intet sted mere end 30 cm over 
jorden. Øverste eltråd placeres minimum 110 cm over 
jorden. Afstanden mellem nederste eltråd og næstnederste 
hegnstråd (eltråd eller flethegn) må ikke være mere end 20 
cm og afstanden mellem de øvrige øverste og næstøverste 
hegnstråd (eltråd eller flethegn) må ikke være mere end 30 
cm. Ydermere må afstanden mellem de midterste tråde ikke 
overstige 30 cm. Spændingen i hegnet skal være mindst 
4500 volt, og hegnet må ikke indeholde åbninger, 
hvorigennem ulven frit kan passere. 



Bilag 4 
 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsblanket - step by step 
 
Personoplysninger 
Alle linjer udfyldes. Er der tale om en virksomhed med cvr. nr. udfyldes også cvr. nr. 
 
Tilskudsoplysninger 
Alle linjer udfyldes. Bekræft, at arealet ligger inden for et af Miljøstyrelsens tilskudsberettigede 
områder. Tag stilling til og udfyld, hvilken type hegn, der søges tilskud til. 
 
Hegnstype 
Tag stilling til, om der ansøges om forstærkning af eksisterende hegn eller etablering af nyt hegn og 
bekræft, at det ulvesikrede hegn forventes at kunne holde i minimum 5 år. Vedrører ansøgningen 
tilskud til et mobilt hegn, skal det beskrives, i hvilket omfang hegnet skal benyttes inden for geografiske 
ulveområder, som er fastsat i bilag 2. 
 
Spændingsgiver 
Medfører ulvesikringen et behov for indkøb af spændingsgiver, kan Miljøstyrelsen yde tilskud hertil. 
Tilskuddet beregnes ud fra hegnets længde og fastsættes til mellem 1.000 - 10.000 kr.  
 
Hegnsalarm  
Medfører ulvesikringen et behov for indkøb af hegnsalarm, og har det ulvesikrede hegn en længde på 
over 1.000 meter, kan Miljøstyrelsen yde tilskud hertil. Der ydes tilskud efter regning, dog max 5.000 kr.  
 
Vedhæftninger 
Til ansøgningen vedhæftes: 
a) Et målfast kort med målestoksangivelse, hvor indhegningen er indtegnet. 
b) Fotos af nuværende hegn. 
c) Tilbud fra hegnsmontør indeholdende tilbud på hegn og evt. hegnsalarm. Vedrører ansøgningen 
nyetablering af et ulvesikret hegn, indhentes både tilbud på et almindeligt hegn og tilbud på et 
ulvesikret hegn, da tilskudsordningen omfatter differencen herimellem. 
 
Vilkår 
Ansøger tilkendegiver at være indforstået med vilkår oplistet i bilag 1. 
 
Underskrift 
Ansøger underskriver ansøgningen. 
 


