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Schweiss-sekretariatets retningslinjer for eftersøgning af ulv 

 
Ulv er vildt, hvilket betyder, at legitimerede hundeførere har hjemmel i bekendtgørelsen om eftersøgning og 

aflivning af nødstedt vildt, til at eftersøge og aflive en nødstedt ulv. 

 

Ulve forekommer på nuværende tidspunkt kun som fåtalligt strejfvildt i Danmark. Arten har stor bevågenhed 

fra samfundet og fra pressen i særdeleshed. Der foreligger ingen egentlige eftersøgningserfaring med ulve, 

og artens adfærd m.v. er ukendt for schweisshundeførere. 

 

For at sikre hundeførernes sikkerhed i forbindelse med en eventuel eftersøgning af ulv, har Schweiss-

sekretariatet udarbejdet nærværende retningslinjer. 

 

1. Rekvirering 

Ikke alle ekvipager har lyst til at påtage sig en eftersøgning på en ulv. Dette er fuldt acceptabelt. 

Ved rekvirering til eftersøgning af ulv, påtager den enkelte hundefører sig dog ansvaret for at få 

formidlet opgaven videre til en af de nærmeste ekvipager som har mod på at løse denne 

eftersøgning. 

 

2. Minimum to hundeførere 
Der bør deltage mindst to legitimerede hundeførere til eftersøgning af ulv. Dette skyldes forhold 

som omtales under pkt. 5 og 7. 

 

De deltagende hundeførere har krav på kørselsgodtgørelse i forhold til retningslinjer for udbetaling 

af kørepenge i forbindelse med trafikeftersøgninger.  

 

3. Eftersøgningstidspunkt 

Ulv bør kun eftersøges i fuldt dagslys. Dette skyldes, at hundeføreren skal have maksimalt overblik 

over situationen samt, at ulven skal affanges ved skud.  

 

4. Under eftersøgningen 

På arealer hvor hjælpere lovligt kan færdes, kan almindelige borgere benyttes som observatører etc. 

Det er dog kun legitimerede hundeførere, som har hjemmel til en affangning. Det er derfor kun 

legitimerede hundeførere som kan fungere som bevæbnet medhjælper eller posterede skytter.  

 

5. Affangning af ulv 

Hetz på ulv kan under ingen omstændigheder tilrådes. Ulven bør til en hver tid affanges ved hjælp 

af skydevåben. 

 

6. Håndtering af forendt ulv 

En forendt ulv tilfalder som andet vildt indehaveren af brugsretten på det areal, hvor den forender. 

Men da ulven er fredet i henhold til BEK nr. 330 af 19/03/2013 om fredning af visse dyre- og 

plantearter samt pleje af tilskadekommet vildt, må man intet foretage sig med en forendt ulv. Ejeren 

kan dog give relevant myndighed tilladelse til at sætte sig i besiddelse af ulven for at sikre den som 

bevis og for at foretage videnskabelige undersøgelser m.v.  

 

Hvis hundeførerne får kendskab til en forendt ulv, bør Naturstyrelsen derfor hurtigst muligt 

kontaktes, så Naturstyrelsen derved kan tage fornødent hånd om den efterfølgende håndtering.  
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7. Håndtering i forhold til pressen 

Det må forventes, at der vil være en del bevågenhed fra pressen, såfremt der bliver tale om en 

eftersøgning på en ulv. For at sikre bedst mulig håndtering af pressen i forbindelse med en 

ulveeftersøgning, skal den lokale vildtkonsulent og Schweiss-sekretariatet underrettes inden 

eftersøgningen iværksættes. Derved sikres bistand fra Naturstyrelsens pressetjeneste. 

I forhold til orientering af pressen og eventuelle efterfølgende spørgsmål fra myndighedsside etc. 

skal mindst to hundeførere have deltaget i eftersøgningen. Herved sikres den enkelte hundeførers 

sikkerhed i forhold til de beslutninger, som er truffet under eftersøgningen. 

 

8. Nødværge 

Det er teoretisk muligt at friske ulveindivider som lever sammen med den nødstedte ulv, kan gå til 

angreb på hunden under eftersøgningen. Hvis det kommer til et reelt angreb på schweisshunden, kan 

hundeføreren under hensyn til nødværge skyde den angribende ulv.  


