Sådan håndterer
fårehyrden ulveangreb

Besøg hos
fårehyrde med
ulveerfaring
Peter Helén
Storålam

Hvordan ser et
ulveangreb ud?
Hvordan skal du
reagere?
Hvem skal du
kontakte?
Hvad skal du bevvise
for at få erstatning?
Hvordan ser
rovdyrhæmmende hegn
ud?
hvor slem er ulven?

Sådan reagerer du ved et ulveangreb – spørgsmål til Peter
Helén. Af Annette Rosengaard Holmenlund, Sheep and
Goat Consult. annette@hyrdetimer.dk
Bestyrelsen i SVJF (Sydvestjyske Fåreavlere) har diskuteret
konsekvenser og holdninger til ulveangreb og vi besluttede at spørge
en, der har stor erfaring med dette i Danmark til råds. Peter Helén
er professionel fårehyrde hos Storålam. Han har fundet utallige
angrebne får og mistet et stort antal lam. Storålams naturarealer
ligger blandt andet i ulvezonen ved Holstebro, hvor man har fundet
ynglende ulve og har fået statstilskud til at lave ulvesikre hegn.
Først troede man, at problemet med ulveangreb blev stoppet med
højere hegn (min 110 cm) og mere strøm (min 4500 V), men
desværre kunne de foreskrevne hegn ikke forhindre ulvene i at
springe over og stjæle lam med ud af folden. Tabene er talt til 115
dyr i alt, hvor ca. halvdelen var voksne får. Alle ofre var fra en flok
Lühneburgerfår, som arbejder i naturpleje året rundt ved Idom.

Fårene købte Storålam af Naturstyrelsen i slutningen af 2016. Men
selv om det drejer sig om en race, der igennem mange generationer
er tilpasset naturpleje, har den ikke evnet at forsvare sig imod ulven.
Ved nogle angreb har ulven bare ædt af et enkelt får, men skambidt
flere.

Tegn på ulveangreb.

Hvordan ser man at fåre/lokken har været udsat for et
ulveangreb?

Bid omkring hals og
lårben

Knust rørknogle over bagknæ i køllen og knuste halshvirvler er
sikre tegn- siger Peter Helén.
Når et ulveangreb har fundet sted, vil man se, at dyrene i flokken er
skræmt og går helt tæt samlet. Dette er et varsel som betyder, at
man bør gennemgå alle dyr omhyggeligt. Dyr, der halter skal
undersøges nøje. Er rørknoglen over knæet i køllen brækket, er det
et tydeligt tegn på ulveangreb. Man skal dog helt hen og fange fåret
for at se det. Generelt er bidmærker tegn på rovdyrangreb fra enten
hund, ræv eller ulv.
Får, der er dræbt af en erfaren ulv, har ofte fået et enkelt bid i
halsregionen.
Ulven holder fast til fåret er kvalt og/eller
halshvirvler er knust. Får, der efter et angreb er sluppet fri af ulven,
har slemme læsioner i skind og kød på halsen under ulden. Finder
man ikke alle sårede får lige efter angrebet, vil man tydeligt se deres
læsioner, når der efter et par dage går betændelse i dem. Får bidt i
halsen vil få åndenød og bør aflives.
Hvordan reagerer man på et ulveangreb?
Naturstyrelsen har en vildtkonsulent, som skal hjælpe med at
konstatere, at et ulveangreb har fundet sted. Vildtkonsulentens
nummer bør være kodet ind i din mobiltelefon i tilfælde af
ulveangreb. Kontoret er åbent fra 9-15. Der er i alt 4
vildtkonsulenter i Vestjylland fra Thy til Vadehavet. Det er derfor
bedst at opdage et ulveangreb tidligt på dagen. Erstatning for tabt
drægtigt får er 2500 kr, får ikke drægtigt 1200 kr og lam 800 kr, men
kun hvis dyret er fundet og ulvedrab er bevist (sandsynlighed over
50%) Desuden skal fårene befinde sig i ulvesikre hegn, hvis man bor
i en udpeget ulvezone.se http://mst.dk/natur-vand/natur/
artsleksikon/pattedyr/ulv/tilskud-til-ulvesikring-af-hegn/.
Beviset er DNA fra ulven på offeret, hvilket i regelen kun kan holde
sig ca. 24 timer efter ulvebiddet. Jo varmere desto hurtigere vil
DNA sporene være i fare. Fluer lægger æg, der klægger, og
fluelarverne æder hurtigt ulvespyttet, hvorfra DNA-sporene skal
komme.

Pas godt på beviserne så
vildtkonsulenten kan
bedømme og der er
sandsynlighed for
ulveangreb

Problemulve er de der
gentagne gange vender
tilbage til fårefolden.

Peter Helén anbefaler sammen med vildtkonsulent
Steen Fjederholt følgende:
•

Tag billeder af offeret og ring til vildtkonsulenten, se efter
spor og evt. ulve-afføring.

•

Dæk dyret for at beskytte imod andre dyr, ræve, fugle og
andre, der vil hakke i sårene.

•

Rør kun offeret med plasthandske for ikke at forurene
DNA.

•

Pas på at din hund ikke kommer i kontakt med offeret og
smitter med sin DNA (hår afføring og spyt).

•

Tag kun efter aftale med vildtkonsulenten ofrene
hjem til et koldt sted, hvor han kan flå dem og få prøver
sendt til analyse. Transport skal helst ske i en ren
murerbalje- igen for at undgå DNA forurening.

Hvad er en problemulv?
Peter Helén mener, at en problemulv er en som angriber mere
end én gang. Ulven lærer hurtigt, at fårene fra indhegningen er
meget lettere bytte end kronhjorte og rådyr. Han mener også, at
ulven bliver ved jage i samme folde, fordi den er et vanedyr. Ulven
bliver programmeret til at gentage succesen. Dette kan være
forklaringen på at Storeålams og ikke naboens får er blevet
angrebet. Peter håber at ændringer i forvaltningsplanen for ulvene
vil gøre det lettere at skyde problemulve. Se gældende
retningslinier her http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/
pattedyr/ulv/regler-for-regulering-af-ulv/
og forvaltningsplanen her http://mst.dk/media/118297/
forvaltningsplan_ulv.pdf

Ulven har gjort arbejdet
som hyrde mere
stressende.
Ulveangreb ødelægger
glæden ved at pleje
naturen med får

Er der langtidsvirkning af ulveangreb i en fåreflok?
Peter har ikke oplevet at fårene kastede deres lam på grund af
ulveangreb. Han kender til utryg adfærd hos fårene, men
lammene blev i år født normalt trods angrebene. Men hans
oplevelser med fund af angrebne får har været belastende. Det
vender sig i ham blot der er tegn på uro i flokken, når han
kommer kørende. Dyr dræbt af en ulv lider ikke længe, men de
som ulven sårer og jager bliver frygteligt tilredt. Ingen kan
forestille sig, hvad det vil sige at rydde op efter et ulveangreb i en
fåreflok, før de har prøvet det i virkeligheden siger Peter Helén.
Telefon Vildtkonsulent Steen Fjederholt 25276376 sfj@nst.dk

Det skønne hedeareal
ved Idom hvor ulven
yngler tæt på og har
forårsaget tab af mere
end 100 får og lam i
2017.

Ulvesikkert hegn med
strøm i øverste og
nederste tråd.
Nethegnet leder
jordforbindelsen for at
ulven også kan få stød
en tør sommerdag.
Spændingen er 6500 V,
Ulven får kun stød hvis
den samtidig rører tråd
og jordforbindelse

Der er alarm til hyrden,
hvis spændingen i
hegnet falder enten på
grund af brud på tråd
eller fejl i
jordforbindelsen.
Der er er vildtkamera
til overvågning af ulven

