
Naturstyrelsen afholder 
fire informationsmøder 
om ulv i Danmark

I april måned sætter fire informationsmøder rundt omkring i landet fokus på 

fakta, myter og muligheder i forhold til ulve. Møderne lægger op til spørg-

smål og debat. Ulven er her, og den er igen blevet en del af den danske 

natur. Derfor er formålet med møderne at lære ulven lidt bedre at kende og 

at høre mere om de muligheder, der er for at beskytte for eksempel husdyr 

mod ulve, og landets dygtigste forskere vil komme med den nyeste viden, vi 

har om de danske ulve.

På mødet vil man blandt andet høre:

• Oplæg fra en antropolog: Hvorfor er mennesket bange   

for ulven?

• Oplæg fra en zoolog: Lær ulven at kende.

• Oplæg fra Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent:    

Hvordan håndterer vi ulven i vores område?

• Oplæg fra Ulvegruppen: Hvordan håndterer vi ulvene   

bedst muligt?

I løbet af mødet er der kaffe og kage. Det er gratis at deltage i møderne. 

Ingen tilmelding. Kom i god tid, der er et begrænset antal pladser.

Arrangør:

Naturstyrelsen i samarbejde med Vildtforvaltningsrådets ulve gruppe, der 

består af repræsentanter for:

Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfrednings-

forening, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Skovforening og Dansk 

Ornitologisk Forening.

Her afholdes møderne:

• Mandag 20. april kl 19-21 i Silkeborg Medborgerhus. 

• Tirsdag 21. april kl 19-21 Jels Voldsted i Rødding.

• Onsdag 29. april kl. 19-21 på Tranum Strand i Brovst.

• Torsdag 30. april kl. 19-21 i Mejdal Hallen i Holstebro.

Ulven er tilbage i Danmark efter knapt 200 års fravær: I Thy er der fundet en død ulv, der er indsamlet DNA-spor fra ulve 

flere steder i Jylland, fotofælder har taget billeder af ulve, og flere har endda set en ulv. Der er med andre ord ingen tvivl 

om, at ulven igen er i Danmark. Men hvad kan vi forvente, nu hvor ulven er tilbage?


