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Ulveudstillingen indholder:
5 roll-up plancher  á 85 x200 cm
1 plyfakasse med ulvelyd
1 plyfakasse med ulvespor

Sammenpakket fylder udstillingen 
105 x 38 x 26 cm
og vejer 32 kg

Plancherne ses på understående 
sider

Ulveudstilling



Fra før til nu
Ulven har i århundreder haft en fremtrædende 
plads i folks bevidsthed – og ikke for det gode! 
Ulven var frygtet, fordi den gjorde et stort 
indhug i de husdyr, der gik og græssede på de 
store vidder med hede og overdrev. I et herred i 
Slesvig dræbte ulve mere end 1500 heste, køer 
og svin. I de jyske hedeegne kunne fåreavlerne 
miste over halvdelen af deres får til ulven.

Ulven var især et problem under svenskekrigene 
i 1600-tallet, hvor store dele af landet lå øde 
hen. Tætheden af ulve kan have været på op 
mod 15 ulve pr. tusind km2. Det indebærer, at 
der i Jylland har været en bestand på omkring 
500 ulve. Alene i resterne af den engang så 
vidtstrakte Farris Skov mellem Kongeåen og 
Vidåen blev der i perioden 1681-90 nedlagt 
over 300 ulve.

På trods af denne meget store tæthed af ulve 
findes der kun to rapporter om, at ulven har 

dræbt mennesker i Danmark, begge fra
1700-tallet. I mange af de tilfælde, hvor ulve 
er kommet i direkte konflikt med mennesker, 
har ulvene været angrebet af hundegalskab. 
Sådanne ulve er livsfarlige – også i dag – 
hvilket man bl.a. ser i Indien, hvor ulve hvert år 
angriber mennesker.

Fra naturens hånd er ulve ekstremt sky. I 
betragtning af, hvor mange danskere, der i 
dag har kamera, er det imponerende, hvor få 
billeder de danske ulve hidtil har poseret på. 
Det er oftest vildtkameraer, der har formået at 
indfange de sky dyr.

I længden vil en totalfredning af ulven 
indebære, at den erfarer, at mennesker ikke er 
farlige. Derfor må det være målet at opretholde 
ulvens naturlige skyhed – også om 50 år – og vi 
slipper ikke uden om at aflive ulve, der kommer 
for tæt på mennesker.
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Ulven stiller næsten ingen krav til sit levested. Den 
findes overalt fra tundra til ørken, bare der er føde 
og fred og ro. I modsætning til mange andre arter, 
som kræver enormt meget af deres levesteder, 
er ulven en generalist. Den vandrer gerne langt i 
søgen efter et nyt levested. Hvis bare ulven ikke 
bliver forfulgt, er det opskriften på en succes.

At ulven vandrer langt, findes der talrige eksempler 
på. De danske ulve har vandret mellem 400 og op 
til 800 km fra deres tyske og polske fødesteder. 
Man ved, at ulve i løbet af en nat har gået næsten 
80 km, så hvis ulvene virkelig vil på langfart, kan 
det hurtigt blive til mange kilometer. Rekorden 
indehaves af en etårig hanulv, der var mærket 
med et radiohalsbånd i det østlige Tyskland. På 47 
dage tilbagelagde den over 1550 km. På lignende 
vis vandrede en norsk hunulv til Nordøstfinland. 
I fugleflugtslinje målte ruten 1092 km, men med 
alle omveje og zigzag frem og tilbage var turen i 
virkeligheden på mere end 10.000 km.

I nætter, hvor ulven blot strejfer omkring efter 
føde, er den gennemsnitlige vandringshastighed 
halvanden kilometer i timen. På deres vandringer 
kan ulve uden problemer krydse motorveje, floder, 
beboede områder og over 50 km havis.

Det er især unge ulve, der begiver sig på langfart, 
når de bliver jaget hjemmefra af forældrene. De 
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. Ulveindberetninger senvinteren 2013. 
Naturhistorisk Museum, Aarhus.

må finde nye territorier, og hvis der er „fyldt op“ i 
lokalområdet, må de længere væk. I øjeblikket ser 
vi netop denne proces, hvor tætheden af ulve i det 
østlige Tyskland og det vestlige Polen nu er så høj, 
at unge ulve nødvendigvis må udvandre. Flodernes 
forløb bevirker, at de ender på den jyske halvø.

m Oversigt over forekomsten af den tyske-
vestpolske bestand af ulve april 2013. Antal 
kilometer angiver afstanden til Midtjylland. 
Efter Kontaktbüro Wolfregion Lausitz.
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Hunden nedstammer udelukkende fra ulven og 
betragtes derfor som en underart af ulv, Canis 
lupus familiaris. Fra arkæologiske undersøgelser 
og genetiske analyser ved man, at ulven blev 
menneskets bedste ven for 15.000-30.000 år 
siden i Asien. Ulve blev gjort tamme, og der blev 
avlet på de dyr, der havde de bedste egenskaber 
– akkurat som i dag.

Hunden kunne være en værdifuld hjælper ved 
jagt, men også som hyrdehund og vagtpost har 
hunden haft stor betydning. Endelig kan man 
ikke udelukke, at vore forfædre har syntes, at det 
bare var dejligt at have hund.

Undersøgelser af nutidens hunde antyder, at der 
har været op mod 500  „stammødre“ til hunden. 
Siden da er der kun sjældent krydset ulve ind 
i hunderacerne. Det omvendte er til gengæld 

tilfældet: Årsagen til, at mange nordamerikanske 
ulve er næsten sorte, er at sorte hunde for 
10.000-15.000 år siden blandede sig med ulve.

Siden den første tæmning af ulve er der forløbet 
mindst 5.000 generationer, og i den tid har det 
været muligt at fremavle ekstremt forskellige 
ulve – læs: hunderacer. Nogle som Chihuahua’en 
er bittesmå og vejer kun et par kilo. Andre er 
store – men dog ikke meget større end ulven. 
De største ulve vejer omkring 85 kg, og verdens 
største Grand Danois vejer 111 kg.

Det nære forhold til mennesket har betydet, 
at hunden har udviklet en række tilpasninger, 
som ulven ikke har. Den vigtigste er evnen til at 
nedbryde stivelse. De ulve, der kan optage og 
nedbryde vore madrester, har klaret sig bedst – 
især efter at agerbruget blev indført.

Tjekkoslovakisk ulvehund

Saarloos wolfdog

Alaskan Malamute

Grønlandshund

Siberian husky

Grå ulv

Hund og ulv

Foto: Bo Skaarup/Naturhistorisk M
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I modsætning til hunden, som nærmest kan 
betegnes som altædende, æder ulven næsten 
udelukkende kød fra større byttedyr. I Sverige 
kan op til 90% af ulvens fødeindtag stamme fra 
elg, og i alle svenske ulveterritorier er elg den 
vigtigste fødekilde. I Tyskland dominerer rådyr, 
krondyr og vildsvin i nævnte rækkefølge.

I Danmark vil krondyr, dådyr og rådyr være de 
vigtigste fødekilder i naturen. Hvis ulven falder 
over en bestand af husdyr, vil de dog i en periode 
kunne udgøre en vigtig fødekilde. Ulven vil da 
ofte dræbe flere dyr, end den umiddelbart har 
brug for.

Ulve kan også angribe og æde hunde. Ofte 
skyldes angrebene, at ulven ser hunden som en 
konkurrent til føde eller mage – hunden er jo 
bare en anden ulv.

En ulv skal i gennemsnit have 3-5 kg kød om 
dagen. Den kan faste i længere perioder, men 
kan så omvendt i løbet af et par døgn indtage op 
mod 20 kg kød. 

Selv med en stor ulvebestand vil ulvene 
maksimalt tage, hvad der svarer til omkring 10% 
af det årlige jagtudbytte. Ulvens betydning for 
den samlede vildtbestand er derfor ringe, men 
kan lokalt være af betydning. En vigtigst effekt 
på den danske natur vil være en øget forekomst 
af ådsler, som i biologisk sammenhæng har stor 
betydning for rovfugle og en mængde sjældne 
insektarter.

Ulvens årlige fødebehov sammenholdt med 
vildtbestandene i Danmark.

Krondyr              Rådyr

Anslået bestand  
i Jylland

20.000 250.000

Trafikdræbte pr. år 300 3.000

Jagtudbytte i Jylland 
sæsonen 2011-12

7.400 82.000

Anskydninger pr. år 
(anslået)

1.000 10.000

Antal dyr, som 100 ulve 
ville æde (5 kg om dagen) 
med kun denne fødekilde

1.500 9.500

Ulvens byttedyr

Foto: sxc.hu
Foto: Jan Tandrup Petersen
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Ulven er opført på Habitatdirektivets bilag 
IV som strengt beskyttelseskrævende. EU’s 
Habitatdirektiv er fra 1992 og blev til, fordi 
politikerne var bekymrede over, at mange arter 
var – og er – ved at forsvinde fra europæisk 
natur.

Ifølge bilag IV skal Danmark træffe „nødvendige 
foranstaltninger til at indføre en streng 
beskyttelsesordning så som forbud mod forsætlig 
indfangning, drab eller forstyrrelse“. Det betyder, 
at ulven skal skrives ind i de bilag, som knytter 
sig til Lov om Naturbeskyttelse og Lov om Jagt og 
Vildtforvaltning (jagtloven). Her vil det fremgå, 
at ulven er strengt beskyttet.

Strafferammen for at overtræde beskyttelsen 
fremgår af jagtlovens §54. Straffen kan være 
fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået 
forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der 
ved overtrædelsen er voldt betydelig skade på de 
interesser, som loven tilsigter at beskytte.

Habitatdirektivets artikel 16 nævner dog, at hvis 
der ikke findes nogen anden brugbar løsning, 
og fravigelsen ikke hindrer opretholdelse af 
den pågældende bestands bevaringsstatus 
i dens naturlige udbredelsesområde, kan 
medlemsstaterne fravige bestemmelserne. Dette 
gøres for at forhindre alvorlig skade navnlig 
på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og 
andre former for ejendom og af hensyn til den 
offentlige sundhed og sikkerhed.

Det betyder, at der stadig vil være mulighed for 
at regulere ulv, hvis den frembyder problemer.

Foto: Terkel Broe Christensen/Scanpix.
Fotos: sxc.hu

Lov og orden
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