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Naturstyrelsen 

Biodiversitet og arter 

nst@nst.dk 

 

Kopi til soera@nst.dk 

Høring af Forvaltningsplan for ulv 

 

Naturstyrelsen har sendt udkast til Forvaltningsplan for Ulv i Danmark offentlig høring med frist for 

bemærkninger den 26. maj 2014. 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til udkastet til forvaltningsplan: 

 

Generelle bemærkninger: 

 

Overordnet set er det Landbrug & Fødevarers holdning, at man ikke ønsker en bestand af ulve i 

Danmark. En indvandring af ulv vil kunne betyde en række konflikter både for landbrug og jægere, 

og det er Landbrug & Fødevares opfattelse, at der i det danske kulturlandskab kun er ganske få 

”vilde områder”, der reelt kan fungere som ulvehabitat.  Derfor bør der – under hensyntagen til 

Habitatdirektivet - ikke gøres tiltag for at fremme ulvebestanden i Danmark.  

 

Landbrug & Fødevarer anderkender dog, at ulven er beskyttet af EU’s habitatdirektiv, der betyder, 

at ulven ikke må jages, og dens yngle- og rasteområder ikke må forstyrres. På denne baggrund har 

Landbrug & Fødevarer også valgt at gå aktivt ind i arbejdet med at udarbejde en forvaltningsplan 

blandt andet gennem Vildtforvaltningsrådet. Organisationen finder det helt afgørende for blandt 

andet husdyrproduktionen i områder med forekomst af ulv, at der fastsættes rimelige rammer for 

den fremtidige forvaltning. 

 

Udkastet til forvaltningsplanen er blevet til på baggrund af en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.  

Det var Landbrug & Fødevares oplevelse, at arbejdet i Vildtforvaltningsrådet blev gennemført på et 

godt fagligt grundlag og i en konstruktiv dialog mellem de relevante parter, og med lydhørhed 

overfor de forskellige synspunkter.  

 

På denne baggrund er det meget tilfredsstillende, at Miljøministeriet har valgt at følge 

Vildtforvaltningsrådets indstilling og udsende et udkast til forvaltningsplan, der ligger meget tæt op 

ad Vildtforvaltningsrådets oplæg. 

 

Landbrug & Fødevarer bakker op om, at forvaltningsplanen bliver en dynamisk forvaltningsplan, der 

kan tages op til revision, hvis ulvesituationen i Danmark ændrer sig, og det viser sig, at der er 

behov for andre forvaltningstiltag eller en justering af fx erstatningsordninger m.v. 
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Specifikke bemærkninger til indholdet i forvaltningsplanen: 

 

Side 7, Figur 4: 

Det skal sikres, at der i forvaltningsplanen anvendes nyest mulige dato og kortmateriale, da ikke- 

opdateret materiale kan give anledning til misforståelser og andre uhensigtsmæssige forhold.  

Konkret er der ikke overensstemmelse mellem kortet, der vises i figur 4, og teksten, der beskriver 

den aktuelle udbredelse af ulv.  

 

 

Side 13, afsnit 3.5: Udbredelsespotentiale og bestandstilvækst i Danmark 

Landbrug & Fødevarer lægger vægt på, at der i forvaltningsplanen ikke sættes nogen faste mål for 

ulvebestanden i Danmark. Forekomsten af ulv endnu er så ny, at der ikke er reelt grundlag for at 

forudse, hvilken betydning ulven vil få for både natur, husdyr og mennesker, ligesom det er 

usikkert, om der vil ske en fortsat indvandring, og om der vil blive tale om en egentlig ynglende 

population. 

 

På denne baggrund bør det fremgå tydeligt, at skønnet på 10 ulvefamilier i Danmark (side 14 

øverst) ikke er et konkret mål, men et skøn fremkommet ud fra af analyse af de naturgivne forhold 

og det potentielle fødegrundlag, uden hensyntagen til andre parametre.  

 

 

Side 25, Perspektivering til en dansk sammenhæng 

Der er allerede nu flere dokumenterede tilfælde, hvor ulve har angrebet græssende husdyr. Det 

virker derfor misvisende, at det af teksten fremgår, at der fra tid til anden kan ske angreb.  

Denne formulering skal ændres til: at der fra tid til anden vil ske angreb. 

 

 

Side 25, Tekstboks om fåreholdet i Danmark 

Tekstboksen giver efter Landbrug & Fødevares opfattelse misvisende informationer om fåreholdet i 

Danmark og bør derfor tilrettes, så den afspejler de faktuelle forhold. 

 

Oplysningerne om får og fårebesætninger, der er baseret på tal fra Danmarks statistik, er ikke 

retvisende. Oplysninger om antal besætninger og får i Danmark bør hentes i CHR, hvor der er 

registreret over 7 000 besætninger.  

 

Fårebesætninger etableres og drives med et ønske om en bæredygtig økonomi, samt ønsket om at 

udnytte nogle ressourcer, som ellers går til spilde. Der er i Danmark både familier og 

enkeltpersoner, som har hele eller dele af deres årlige indtægt fra produktion af slagtelam, 

naturpleje m.m. Det er på den baggrund ikke korrekt, at fåreholdet i Danmark kan betragtes som 

hobbybrug uden økonomisk sigte.  

 

 

Side 34, afsnit 5.10: Nødværge 

Forvaltningsplanen beskriver i afsnittet om nødværge, hvordan justitsministeriet forholder sig til 

spørgsmålet om evt. straffrihed, hvis en ulv slås ihjel i nødværge. Der står: 

Det må i den forbindelse antages, at drab på en ulv, der er nødvendig for at modstå eller afværge 

et påbegyndt eller overhængende angreb fra ulven mod et menneske, vil være straffri som lovlig 

nødværge”. 
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I den forbindelse er det centralt for Landbrug & Fødevarer at få afklaret spørgsmålet om, hvorvidt 

nødværgebestemmelserne om straffrihed også vil gælde, hvis en ulv er i færd med at angribe 

husdyr. 

 

Da Vildtforvaltningsrådet på sit møde i december drøftede forvaltningsplanen, var der enighed om 

følgende konklusion: 

Det er Vildtforvaltningsrådets synspunkt, at også en persons afværgelse af en ulvs angreb på 

husdyr - ligesom ved angreb på mennesker - vil kunne medføre straffrihed som følge af nødværge. 

  

Denne konklusion afspejles ikke klart i forvaltningsplanen, hvilket Landbrug & Fødevarer finder 

problematisk. Som dyreholder har man et ansvar for at sikre sine dyr og deres velfærd, og det vil 

derfor være i strid med dette, hvis man som dyreholder skal se på, at en ulv angriber ens 

besætning uden at man kan gribe ind. Der bør derfor være klare retningslinjer for, at hvis en ulv 

angriber husdyr og ikke kan bortskræmmes med fx et varselsskud, så vil 

nødværgebestemmelserne gælde, ligesom hvis mennesker angribes.    

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at Miljøministeriet beder Justitsministeriet om en 

udtalelse om nødværge, der også omfatter situationer, hvor husdyr angribes. 

 

 

Side 39, Erstatning af husdyr 

Landbrug & Fødevarer finder det meget tilfredsstillende og helt centralt for forvaltningen af ulv i 

Danmark, at der i forvaltningsplanen indgår en erstatningsordning i tilfælde, hvor ulveangreb 

forårsager dræbte eller sårede husdyr. 

 

Der lægges op til, at erstatning kan gives, hvis der er overvejende sandsynlighed for, at angreb 

skyldes en ulv. Ligeledes fremgår det af beskrivelsen af erstatningsordningen, at husdyrholder ikke 

må flytte eller håndtere døde dyr inden stedet er besigtiget af Naturstyrelsen. 

 

Det er i denne forbindelse vigtigt, at Naturstyrelsen sørger for, at der er tilstrækkelige ressourcer 

tilgængelige, således at en sådan besigtigelse kan finde sted umiddelbart efter et ulveangreb. Det 

er ligeledes helt afgørende, at Naturstyrelsens vildtkonsulenter har den tiltrækkelige viden til at 

vurdere, om der er tale om ulv.  

 

Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at Naturstyrelsen centralt samler op på alle henvendelser 

vedr. ulveangreb – herunder hvor længe der gik inden besigtigelse samt, hvorvidt det blev vurderet 

at der var tale om ulv – således, at erstatningsordningen kan evalueres og retningslinjerne evt. 

justeres, hvis det viser sig nødvendigt.  

 

I forhold til erstatningsordningen og erstatningssatserne som beskrevet i forvaltningsplanens bilag 

1, finder Landbrug & Fødevarer, at der mangler erstatning for driftstab i forbindelse med et 

ulveangreb. Fx vil et direkte angreb på en fårefolk (eller andre dyr) eller forekomsten af en ulv i et 

område, kunne være så stor en stressfaktor for dyrene, at det får omkostninger i form af mindre 

trivsel, færre drægtige dyr eller et forøget antal spontane aborter.   

 

Disse ”afledte” effekter kan have lige så stor økonomisk betydning som de dræbte eller sårede dyr 

og vil uden tvivl kunne ses i forbindelse med langt de fleste ulveangreb, hvorfor der bør være en 

erstatning for disse også. 
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I forbindelse med de konkrete erstatningssatser er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at det for 

alle dyr skal gælde, at i tilfælde, hvor ulven dræber eller sårer særligt værdifulde dyr, skal der mod 

dokumentation kunne udbetales en højere erstatning end de fastsatte priser. Dette princip er 

medtaget i bilag 1 for blandt andet produktionsvæddere, heste og hunde, men skal udvides til at 

omfatte alle former for dyr.  

 

I forbindelse med erstatningsstaterne for kvæg har Landbrug & Fødevarer efter arbejdet i 

Vildtforvaltningsrådets Ulvegruppe erfaret, at de fastsatte erstatningssatser for kvæg er i 

underkanten af, hvad der vil være en reel kompensation for tab af en kalv på hhv. 30 – 50 kg og 51- 

100 kg.  

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor foreslå følgende ændringer i de foreslåede kompensationssatser 

for mistede dyr: 

 For kalve 30-50 kilo ønskes en sats på 2.500 kroner (1.000 i forslaget) 

 For kalve mellem 51 og 100 kilo ønskes en sats på 3.000 kroner (1.800 i forslaget). 

 

Det er særligt i disse vægtklasser, at der er størst sandsynlighed for, at ulven nedlægger kalve. Der 

vil være tale om kødkvæg / ammekøer med en høj værdi, som, hvis en kalv tages af ulven, vil gå 

uproduktive resten af året. De øgede satser tager højde for landmanden i givet fald står tilbage med 

en gold ko. Omvendt må det forventes, at koen vil tage mere på i græsningssæsonen, hvis hun er 

uden kalv. De foreslåede satser vurderes derfor samlet at være udtryk for en rimelig kompensation 

af landmanden.  

 

De øgede satser vurderes ikke at føre til øgede omkostninger for staten i nævneværdigt omfang. 

Forvaltningsplanen nævner således, at ulve kun nedlægger få kalve i Tyskland i sammenligning 

med andre dyr. Til gengæld vil en rimelig og dækkende kompensation gøre en stor forskel for den 

enkelte landmand.  

 

 

Side 40, Tilskudsordning til ulvesikre hegn 

Ligesom erstatningsordningen er en meget vigtigt del af forvaltningsplanen, er også muligheden for 

at få tilskud til merudgifter og arbejdsløn ved opsætning af ulvesikre hegn helt central for en 

vellykket ulveforvaltning.  

 

Opsætning af hegn, som yder en ekstra beskyttelse mod ulveangreb, vil kunne betyde en væsentlig 

merudgift, som er en direkte følge af ulven på lige fod udgiften til dræbte dyr. Landbrug & 

Fødevarer skal derfor også opfordre til, at der i tilskuddet til ulvesikkert hegn indarbejdes en 

kompensation for de øgede omkostninger, der vil være til vedligehold af og slåning af græs under 

et ulvesikkert hegn. 

 

Der lægges i forvaltningsplanen op til, at tilskuddet kan gives i områder, hvor Naturstyrelsen 

generelt vurderer, at der er særlig stor risiko for ulveangreb. Det bør i denne forbindelse fremgå 

klart af forvaltningsplanen, at så snart der er konstateret ulveangreb i et område, eller der er 

veldokumenterede spor af ulv, vil dyreholdere i disse områder kunne få tilskud til ulvesikre hegn. 

Der skal sikres en fleksibel og dynamisk administration af tilskudsordningen til hegn. 

 

Tilskuddet skal endvidere kunne gives til alle typer af dyr, store såvel som mindre – også selvom 

Naturstyrelsen ikke vil sætte opsætning af ulvesikre hegn som en forudsætning for, at der kan 

betales erstatning for angreb på køer og heste.  
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Endvidere skal det påpeges, at får i visse områder af landet traditionelt ikke holdes under hegn, 

men går på arealer omgrænset af kanalgrøfter, som holder dem inde.  Det vil i sådanne tilfælde, 

hvor hegn ikke er den del af den normale drift, ikke være rimeligt at der stilles krav om opsætning af 

ulvesikre hegn for at få erstatning. I stedet bør der kunne stilles krav om andre former for 

afværgeforanstaltninger, så der på den baggrund kan gives erstatning for angreb.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Karen Post 

Chefkonsulent 

 

Vand og Natur 

 

D +45 33 39 46 52 

M + 45 22 99 84 83 

E kpo@lf.dk 


