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Danske landmænd har i mere end 100 år 

arbejdet sammen om at værne husdyrene 

mod de smitsomme sygdomme. Det har 

været i erkendelse af, at opgaven er alt for 

stor at løse for den enkelte husdyravler. 

Og gennem et stærkt fællesskab mellem 

husdyravlere er det lykkes at skabe et 

effektivt værn udadtil mod alvorlige 

smitsomme sygdomme som Mund- og 

klovsyge, og Afrikansk svinepest.  Samt 

skabe et system til at hjælpe den enkelte 

husdyravler med at opbygge en sundheds-

status for sin besætning, hvorfra nyetab-

lerede bedrifter kan indkøbe sunde dyr 

med dokumenteret sundhedsstatus.  Med 

de initiativer har vi kunnet opretholde et 

særdeles højt sundhedsniveau inden for 

alle husdyrarterne i Danmark.

Det værn er kommet under pres, fordi 

opgaven med national sundhedsovervåg-

ning i 2019 skal flyttes fra DTU Veteri-

nærinstituttet– efter at de har stået for det 

i 110 år. Dermed mister husdyravlerne 

den særdeles høje faglige kompetence, 

som instituttet har opbygget inden for alle 

husdyrarter – også for mindre områder 

som får og geder.

Fåreavlerens behov
For den almindelige fåreavler handler 

sundhedsbeskyttelse om at kunne værne 

sig effektivt mod Maedi og klovsyge. Og 

gennem de seneste par år er det endda lyk-

kes Brancheforeningen for Får og Geder at 

få gjort det lettere som fåreavler at bevare 

eller opbygge en M3 sundhedsstatus mod 

Maedi. Det er blevet billigere at få lavet 

blodprøveanalyser hos Veterinærinstitut-

tet og analysemetoderne er også forbedret.

Så jeg er ligesom Brancheforeningen for 

Får og Geder bekymret for, om den nye 

aktør for den nationale Sundhedsover-

vågning – Københavns Universitet og 

Statens Serum Institut har tilstrækkelige 

faglige kompetencer til at kunne løfte 

opgaven forsvarligt - specielt inden for 

sygdomme hos får og geder. Vi frygter 

at de husdyrarter får en ”stedmoderlig” 

behandling med risiko for ”huller” i 

overvågningen. 

Fårebranchen er meget splittet i disse år 

om retningen for sundhedsovervågnin-

gen i fremtiden. Der er behov for at tæn-

ke nye veje og løsninger. Samarbejde med 

andre private laboratorier i Danmark 

– f.eks. det i Kjellerup kunne måske være 

en del af løsningen. Og lur mig om ikke 

de andre brancher er i gang med at finde 

løsninger, der også omhandler udenland-

ske laboratorier. En sådan model kunne 

i det mindste sikre os dyrlæger diagnosti-

ske muligheder i hverdagen, samt sikre os 

at sundhedsprogrammerne for de vigtige 

sygdomme som Maedi og klovsyge kan 

køre videre.

Som fåreavler må vi jo leve med, at vi 

ikke fylder så meget på den landbrugspo-

litiske arena som kvæg- og svineområdet 

gør. Derfor anerkender jeg meget det 

arbejde, som Brancheforeningen aktuelt 

gør for at påpege problemet overfor 

ministeren for Miljø og Fødevarer, Esben 

Lunde Larsen. Med håb om at ministe-

ren bliver overbevist om, at der skal tages 

særlige forholdsregler til at sikre fårene 

og gedernes sundhedsovervågning, når 

den nye aktør tager over i 2019.
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10 skarpe om råmælk 
Råmælk beskytter lammet mod sygdomme og patogener, fordi 
den indeholder vigtige antistoffer, som er essentielle for lammets 
udvikling af et immunforsvar og dermed for dets overlevelse. Et 
såkaldt ”åbent vindue” i tarmen lige efter fødslen tillader at lammets 
tyndtarm kan optage antistofferne fra mælken. Det skyldes at 
antistofferne i råmælken er store proteinmolekyler, som kun kan 
optages fra tarmen i de første 24-36 timer efter fødslen. Det er 
derfor vigtigt at lammet hurtigt efter fødslen kommer op at patte 
hos moderfåret, for at få optimal gavn af råmælkens gavnlige 
indhold.  

1. Fårets råmælksydelse fremmes 

af god ernæring med både energi 

og protein især i de sidste 3 uger 

af drægtigheden. Dårlig ernæ-

ring i den periode kan have en 

negativ effekt på igangsættelse 

af mælkenedlægningen både af 

råmælk- og efterfølgende mælke-

ydelse. Råmælksmængden er meget 

varierende fra race, fårets alder og 

ernæringsstatus.  

2. Råmælkskvaliteten ændrer sig med 

fårets alder. Yngre får har vist sig at 

producere flere antistoffer. Varia-

tionen mellem får generelt skyldes 

også kuldstørrelse, yverhelbred og 

ernæringen af fåret i den sidste del af 

drægtigheden har også indflydelse 

3. Den bedste råmælkskvalitet gen-

kendes på sin gule farve og meget 

klæbrige, tykke konsistens. Så 

sørg for at bruge den gode topkvali-

tet til din råmælksbank i fryseren. 

4. Råmælkens indhold af kulhydra-

ter er mere vigtige for lammet 

end mælkens fedt, for kulhydra-

terne er hurtigt omsat og bidrager 

til at lammet kan holde varmen. 

Tidlig indtagelse af råmælk har vist 

sig at øge lammets kropstemperatur 

med 17 %. Lam født på stald har 

brug for 50 ml råmælk/kg legems-

vægt for at kunne modvirke kulde. 

Lam født udenfor skal have 15 % 

mere råmælks mængde 

5. Vær opmærksom på fjerne den 

beskyttende voksprop i fårets 

pattekanal lige efter fødslen. Den 

kan være svær for lammet selv at 

sutte ud ved første mælkeindtag. 

Den fjernes let ved at malke ud. 

6. Husk at sørge for at fåret har let ad-

gang til både foder og især vand 

lige efter fødslen.

7. Når du giver et lam tilskud af 

råmælk, så tag helst råmælk fra et 

får i samme flok. Det sikrer dig i at 

lammet får mælk fra får med sam-

me sundhedsstatus som moderen 

og bliver dermed bedre beskyttet 

mod det miljø det lever i. 

8. Råmælk nedfrosset kan holde sig 

i 12 mdr. Og når den er tøet op, så 

må den ikke nedfryses igen. Optøet 

råmælk på køl kan holde sig i én 

uge før IgG kvaliteten begynder at 

falde. 

9. Frosset råmælk skal optøs lang-

somt i et vandbad til min. 39 

grader. Direkte varme kan ødelæg-

ge de vigtige antistoffer. 

10. Husk mælkeerstatning kan ikke 

erstatte råmælk og må først gives 

24 timer efter lammets fødsel. 

Lam uden råmælk

Maven er skrun-

ken og brystbenet 

træder tydeligt 

frem

Lam med råmælk

Lammets mave er 

rund og tegn på 

god optagelse af 

råmælk
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Årets gang med 
fåreholdet i 
marsklandet

Det startede for 10 år siden, hvor min far 

og jeg forøgede besætningen fra 13 til 1.300 

moderfår. I løbet af efteråret 2007 købte vi 

får op i lokalområdet hos fåreavlere, som 

havde valgt at stoppe. I den første læm-

mesæson havde vi alle fårene indendørs i 

lejede bygninger og hyret ekstra mandskab 

til at hjælpe os. Vi fodrede med fuldfoder 

leveret af en lokal mælkeproducent. 

De første år strakte læmmesæsonen sig 

over 9 uger. De sidste 3 uger gav dog 

ikke rigtig så mange lam, men bare 

problemer med bakterier, fordi forårets 

varme øgede temperaturen i stalden 

og ikke mindst i den stigende mængde 

dybstrøelse. Det gav flere dårlige lam, 

for de får der læmmede sidst var typisk 

omløbere og magre får, der nok ikke 

skulle have været ilæmmet, men i stedet 

være slagtet. Det var også tydeligt, at de 

får der læmmede til sidst, det var dem 

med kliniske tegn på Maedi. 

Med de resultater måtte vi gøre noget 

anderledes. Vi begyndte derfor at tage 

vædderen fra fårene noget tidligere og 

drægtighedsscanne fårene. Så kunne 

vi undgå at få de tomme får med ind i 

stalden. Det gav mere plads til de andre 

og vi kunne nu opdele fårene efter kuld-

størrelse og fodre efter det. De tomme 

får blev slagtet, med mindre det var et 

yngre får uden synlige defekter.

Forsøg med udendørs 
læmninger
Efter et par år med ca. 1.300 får og 

indendørs læmninger begyndte vi at lave 

nogle forsøg med at læmme nogle grup-

per udendørs. Det gav blandede resulta-

ter, hvoraf nogle af de dårlige resultater 

måske lidt giver sig selv. F.eks. er det ikke 

nødvendigvis sikkert at den type får, der 

passer godt til indendørs læmning også 

egner sig til udendørs læmning. Vores 

erfaring var, at får der skal føde ét lam 

fløj lige igennem vores indendørs system 

uden problemer, men udendørs skal man 

holde meget mere øje med deres huld. Et 

får der skal have to lam, finder passende 

fodermængde i græsset i april måned, 

men det græs er for godt til at et får, der 

kun skal have ét lam. For når et sådant 

får bare kan tage for sig efter ædelyst, så 

det resulterer i svære fødsler. 

Race- erfaringer
Vi begyndte med får, der var kryds-

ninger af Texel og Texel/Suffolk. Dem 

krydsede vi ind med nogle Gotlænder 

væddere og havde dermed en trerace 

krydsning. Det gav et stærkt får, der ge-

nerelt kunne klare sig selv. Ulempen ved 

trerace-krydsningerne var, at lammene 

faldt meget forskelligt ud. 

De fleste får var Texel-præget og derfor 

praktiske at håndtere manuelt. De var 

dog lidt tunge at flytte med hund især 

Vi giver alle lammene ormekur midt vinter

Vi – min far og jeg driver i dag en besætning med 1.500 får og 
gimmere, alle krydsninger af Texel og Lleyn. Men rejsen frem mod den 
besætning har været fyldt med udfordringer, som har gjort os meget 
klogere. De erfaringer fortæller jeg om her i mit første bidrag til årets 
gang i vores fårebesætning
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Af Jeppe Monska, fåreavler, Skærbæk
Min bedrift

over større afstande. Og de manglede 

noget kropslængde og også livskraftig-

hed i de lam vi gerne ville lave. 

Suffolk racen havde vi med i kryds-

ningerne for at det skulle give nogle 

lam, der voksede hurtigt og fik mere 

ryglængde end Texel. Ulempen var dog, 

at de var noget mere følsomme over for 

orm og i en fangefold var de lidt mere 

levende at have med at gøre og dermed 

mere besværlige.

Vi var glade for at have gotlænder-

nes egenskaber med, da det gav lette 

læmninger, de malkede i lang tid, fik 

mange lam og var gode til at passe dem. 

Vædderlammene med høj andel gotlæn-

der-gener laver dog meget uro i en flok 

vædderlam sidst på efteråret og vokser 

derfor ikke så godt. Da havde også de 

største problemer med at klare presset 

fra klovsygen.

Sundhedsstyringen
Hidtil havde vi prøvet at holde klovsy-

gen nede ved at behandle med penicillin 

til kun de får, der havde symptomer. 

Det hjalp lidt, men i våde perioder og i 

staldperioden blev det værre igen. Så jeg 

begyndte at mærke de får op, der skulle 

have hjælp med klovene og kunne se, at 

det generelt var de samme, der var pro-

blemer med, så de får blev også slagtet.

Maedi prøvede vi at holde nede ved at 

mærke de får, der ikke kunne holde 

huld, samt de får der ikke kunne følge 

med flokken, når vi flyttede dem med 

hundene. De mærkede får blev taget fra 

næste gang vi skulle slagte lam. Begge 

tiltag hjalp, så med de initiativer fik vi 

en mere sund flok, men der var stadig 

får, der ikke kunne følge med. Der var 

også for mange lam, der fik en for dårlig 

start, grundet for lidt mælk og dem hav-

de vi så ”glæde af” i for lang tid. Slagte-

ren kan godt lidt lam til påske, men det 

kan jeg egentlig ikke, for de fleste lam 

skal helst være slagtet tidligere. For så er 

ikke er så meget arbejde med dem og så 

er det også et udtryk for at jeg har haft 

nogle bedre dyr.

En stor beslutning om 
sanering
Så summa summarum - vi havde nogle 

udfordringer. Vi ville gerne have en flok 

med mere ensartede får, der er stærke 

og som både kan og vil gå langt efter 

foderet. De skal i gennemsnit have tæt 

på to lam og kunne passe dem selv i 

et græs-baseret system. Vi ville læmme 

udendørs, men først og fremmest ville vi 

af med Maedi og Klovsygen.

Så i efteråret 2012 begyndte vi at sanere 

vores besætning. Det begyndte med at vi 

købte 300 klovsyge frie Texel/Gotlæn-

der-gimmere med M3 status fra samme 

besætning to år i træk. Og vi i købte 

Lleyn væddere til de nye gimmerne og 

beholdt tillæg af egen avl. Alle læmmede 

udendørs.

For at kunne bevare en indtjening mens 

vi sanerede, så beholdte vi de gamle får, 

men havde dem adskilt fra den nye flok 

af hensyn til smitterisiko. Vi slagtede 

alle lam, der blev født i den gamle besæt-

ning, samt de får der blev for gamle og 

”sled” derved den gamle besætning op. 

Status februar 2018
Nu, hvor der er gået lidt mere end 5 år 

siden vi begyndte at sanere, så har vi 

1.500 får og gimmere, der har været til 

vædder i december. Racen er en Texel/

Lleyn krydsning og andelen af Lleyn 

gener bliver større for hvert år, for vi har 

kun brugt Lleyn væddere.

Vores M3 status blev forlænget i septem-

ber sidste år og klovsygen har vi ikke 

mærket noget til. Vi skal have testet 

fårene, når de sidste lam fra den gamle 

besætning er blevet slagtet i marts.

Fårene er ude året rundt. De græsser 

diger og forland fra juni til og med ok-

tober. Fra september til marts plejer de 

slæt marker og går på lejede engarealer i 

april og maj mens de læmmer. Vi har et 

engelsk hold til at klippe fårene og Carl 

Williams til at scanne fårene – resten af 

arbejdet med pasningen klarer min far 

og jeg selv.

I øjeblikket plejer fårene mælkeprodu-

centernes marker. I løbet af en vinter er 

vi over ca. 1.500 ha slætmarker alt efter 

mængde af græs og antal dyr. Vædderne 

har været på arbejde i 3 uger i december 

og jeg forventer derfor lam omkring 

den 25. april. Carl Williams kommer 

og scanner sidst i februar. Det er altid 

spændene at se, om vi har gjort vores 

arbejde tilfredsstilende 

Flytning af får rundt på slætmarker i området er en af vores faste daglige opgaver i perioden fra september til marts
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- Hedelams 5 års erfaringer med ulve som naboer 
Det seneste år har vi haft færre ulveangreb – og det skyldes helt 
sikkert at vi har anskaffet os vogterhunde, for ulvene er stadig i 
området. Lige siden efteråret 2013 hører vi ulvetuden mindst én gang 
dagligt - i januar hyppigere med typisk 15 gange i døgnet. En tude-
sekvens varer typisk 1 minut og 15 sekunder. Og vores tre border 
collies hyler med, så vi er slet ikke i tvivl om vi hører det

Det startede i efteråret 2013 med de 

første ulveangreb. Indtil da var det kun 

ræve, som indimellem tog lam. Siden 

da har vi mistet op mod 70 får og lam 

– men kun fået erstatning for 20 % af 

dem – enten som et dna-dokumenteret 

ulveangreb eller som et hundeangreb. 

Det var tabet af 4 voksne får og nogle 

små lam i efteråret 2013, der fik os til at 

undersøge muligheder med vogterhunde 

og den første ankom i starten af 2014. 

Senere samme år kom yderligere to til.

Valg af vogterhunde race
Italienske fåreavlere er vant til at skulle 

beskytte deres besætning mod ulve, for 

her har den aldrig været udryddet. Der-

for har de ligesom i Spanien udviklet en 

række hunderacer til det formål at vogte 

husdyr. Der findes 20 forskellige racer – 

Vi valgte Maremma, som er den blideste 

blandt vogter-racerne. Det særlige ved 

den er, at den samler flokken og forbliver 

i flokken og forsvarer den i modsætning 

til racer som Kangal og Anatolian She-

pherd – de største blandt vogterhunde 

racerne – som er angrebslystne og gerne 

forfølger en ulv, når den nærmer sig 

flokken. 

En Maremma hunhund vejer 40-45 kg 

og da de er selekteret for holdbarhed, så 

bliver de typisk op mod 15 år gamle. Det 

tager 3 år at oplære en hund til at blive 

en god vogter. Og med en indkøbspris på 

10.000 kr. for en hvalp og en årlig foder-

udgift på ca. 5-6.000 kr. til hundemad, 

(1,5 gange foder til en border collie) så 

bliver vogterhunden en væsentlig drifts-

udgift. 

Vogterhunde skal passes 
lige som fårene
Med vogterhunde i flokken er der ekstra 

dagligt pasningsarbejde, som kræver 

et særligt håndværk. Vi har lige nu 2 

hun-hunde og 1 han-hund gående i få-

reflokken. I Italien kan de have op mod 

8-10 hunde gående til at vogte en flok, 

når de ellers har fået hunde-hierarkiet på 

plads. Det antal har vi slet ikke turdet gå 

i gang med, for vi har set hvor aggressiv 

en ellers blid Maremma kan blive, når 

den bliver udfordret på sin magtposition 

i hierarkiet af andre hunde. Hvis der 

er krig mellem en Border Collier og en 

Maremma, så er det altid Border Collien, 

Sådan beskytter 
vi fårene mod 
angreb

En Maremma hund er utroligt blid og familiær i dens omgang med både får og små lam 
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der får klø.  Så derfor må vi i hverdagen 

have vores opmærksomhed på at de ikke 

kommer i nærkontakt. Vi har fortsat 

meget at lære om udvikling af hunde hie-

rarkier selv efter 4 år med vogterhunde. 

En Maremma hund er utroligt blid i dens 

omgang med både får og små lam. Dens 

adfærd viser, at de opfatter fårene som 

deres familie. Og selv hvis vi sætter kyl-

linger ind til den, så ville den drage om-

sorg for dem på samme måde. Når det er 

sagt, så skal man også være opmærksom 

på at den også er egoistisk i sin adfærd, så 

en sulten hund vil stille sin sult af fårenes 

foder – før den overhovedet tillader får 

at nærme sig truget. Og skal vi flytte en 

flok til en anden mark, så er vi nødt til 

at fjerne vogterhunden først, for ellers vil 

den blokere udgangen og hindre fårene i 

at komme ud af folden.

Vi bruger næsten kun vogterhunde på 

græsningsarealer ved gården. Så når 

vi har fårene til afgræsning på andre 

landmænds arealer, så bliver det ofte 

uden vogterhunde. For vi tør ikke tage 

den risiko, at andre hunde i nabolaget til 

det fremmede græsningsareal kommer i 

klinks med en Maremma.

Øget antal tråde i hegnet
Allerede i 2014 øgede vi antallet af tråde 

i de faste hegn fra 3 til 5, så den øverste 

tråd nu sidder i 110 cm højde. Men ved 

afgræsning på andres arealer, hvor vi 

sætter midlertidige hegn op, der nøjes vi 

fortsat kun med to tråde. Og det valg gør 

vi af praktiske grunde, for lige nu afgræs-

ser vi årligt ca. 500 ha græsningsarealer 

spredt rundt i hele Sønderjylland.

Vi har afprøvet de såkaldte Gummitråde, 

men vores erfaring er, at tråden er for sart 

og sprænges let ved for hård opstramning 

eller ved en kontakt med buskrydderen. 

Den er dog udmærket som led-tråd, for 

den giver synlige gnister i græsset.

En bøn til myndigheder og 
politikere
Her efter 5 år med ulve som faste naboer, 

så er det vores frygt, at ulveantallet blot 

stiger og stiger. Selv om vi har lært at leve 

med risikoen for angreb, så river hvert 

nyt angreb alligevel op i såret og i frygten, 

som ”ligger under overfladen”.

Til det hører irritationerne over alle de 

myndigheder, som blot snakker over-

ordnet om problemet, men som ikke 

forholder sig konkret til de problemer og 

den utryghed, det giver for os at skulle 

holde husdyr op og ned ad totalfredede 

ulve. Vi hører ingen offentlig myndighed 

udtale sig om, hvordan de kan hjælpe 

fåreavlerne – og f.eks. anvise måder at 

slippe af med såkaldte problem-ulve. 

Deres opmærksomhed forbliver på 

dna-dokumentation – og på det punkt 

kan vildtkonsulenter være noget svære at 

samarbejde med.

Vores irritation går også på de mange 

ressourcer som fåreavlere skal bruge på at 

beskytte sig mod ulve – og på forbruget 

af offentlige midler til kontrol, dna-test 

og registreringer af ulveadfærd, bevægel-

ser og formodet antal. Den regning har 

ingen endnu gjort op. 

Om Hedelam

Åse og Christian Svendsen købte 

gården i 1989 og har haft får siden 

1994. Besætningen er nu på ca. 900 

moderfår. Dyrene er af racerne Lacau-

ne og Dorset – med de racer kan vi 

have læmninger hele året – så det er 

muligt at slagte lam hver uge.

Fårene går ude hele året – hjemme 

om sommeren og ude på andre 

landmænds græsmarker fra august til 

marts-april. Lige nu afgræsses ca. 500 

ha og på den måde reduceres behovet 

for indkøb af foder til moderfårene. 

Slagtelammene færdigfedes med 

ensilage og kraftfoder.

Med brandet Hedelam har vi gennem 

flere år selv stået for afsætningen og 

solgt til butikker, restauranter og en 

mindre del via webshop og direkte 

salg. Men sidste år etablerede vi 

samarbejde med en kødgrossist om 

salgsarbejdet, som følge at en udvidel-

se af besætningen.

En Maremma vogterhund samler sin 
flok vil forsvare flokken ved et angreb

Vi finder stadig får og lam dræbt af 
ulve, men ikke længere så ofte som før

Her i februar har vores ene hun-hund 
igen født og denne gang fået 6 hvalpe. 
Vi forventer at sælge de fleste
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Et 100 % ulvesikkert hegn findes 

sandsynligvis kun i zoologiske haver 

Derfor er man i Sverige begyndt at kalde 

diverse foranstaltninger ved hegning 

for ’ulveafvisende’ fremfor ’ulvesikkert’. 

Men spørgsmålet er: Hvad skal der til 

for at gøre det så vanskeligt som muligt 

for ulven at forcere en indhegning?

Traditionelt fårehegn er 
ikke højt nok
Et studie fra Aalborg Universitet gennem-

ført med ulve fra Ree Dyrepark i 2017, 

har vist at ulvene uden problemer springer 

over et traditionelt fårehegn på 1,15 meter 

og et hegn med 5 vandrette tråde i en høj-

de på 65- 85 cm. I forsøget var der ingen 

ulve, der kravlede gennem trådene - enten 

kravlede de under eller hoppede over 

hegnet. Antallet af forceringer over- eller 

under hegnet blev reduceret ved at øge 

højden foroven med ekstra tråde, samt 

placere en tråd for neden på ydersiden af 

hegnet i en afstand af 15 cm fra hegnet 

og 15-20 cm over jorden. Tråden der blev 

anvendt var en nyudviklet gummitråd 

(Pinaldo Rubberfence), hvor strømspæn-

dingen ikke bliver afledt af vegetation 

og vand. En af konklusionerne i forsøget 

var at højden på hegnet mindst bør være 

1,15-1,45 meter højt for at undgå at ulven 

hopper over hegnet. 

Spændingen bør være 
mindst 5000 Volt
Strøm-spændingen er altafgørende. 

I forsøget fra Aalborg Universitet af-

skrækkede en spænding på 2,4 – 4,7 kV 

ikke ulvene, selvom de rørte tråden, når 

de kravlede under hegnet. Derfor lyder 

anbefalingen fra forsøget at spændin-

gen mindst skal være 5 kV for at virke 

Får er mest udsatte for ulves angreb på husdyr i Europa. Det viser 
opgørelser fra bl.a. Sverige og Tyskland. Og en sulten ulv er svær at 
holde ude af indhegningen, for den vil enten forsøge at hoppe over, 
eller kravle under hegnet - sågar grave sig vej ned under hegnet og 
ihærdigt afsøge hegnet for ”svage punkter”

Ulvesikkert hegn 
- er det muligt?

Figur 1. 
Hegn med 5 el-tråde. Det danske studie viser at en 

ekstra tråd på ydersiden i en højde af 20-30 cm kan 
hindre ulven i at kravle under.
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effektivt. Tjek spændingen og sørg for en 

god jordforbindelse, samt at få trådene 

strammet godt op og at der ikke er vege-

tation eller andet, der afleder. Intet hegn 

er bedre end det svageste punkt. Det kan 

f.eks. opstå svagheder ved led, grøfter 

eller vandløb. Ulven har ikke noget imod 

en svømmetur, hvis der er føde indenfor 

rækkevidde.  Den nederste tråd bør sidde 

ca. 20 cm og max 30 cm over jorden hele 

vejen rundt.

Svenske anbefalinger til 
ulveafvisende hegn
En variant af et ulveafvisende hegn 

består af 5 strømførende tråde på ca. 

30, 50, 70, 90 og 110-120 centimeters 

højde (Se figur 1). Den nederste tråd 

kan sidde ned til 20 cm over jorden 

afhængigt af terrænet, og de andre mål 

bliver så tilsvarende lavere. Ulven er 

ikke særligt tilbøjelige til at hoppe over 

hegn, men forsøger derimod hellere 

at krybe under eller mellem de nedre 

tråde. Derfor er det vigtigt, at de tre 

nederste tråde monteres med max. 

20 centimeters mellemrum. Vil man 

holde en jævn overkant, kan afstanden 

mellem de øvre tråde om nødvendigt 

øges en smule. 

En anden effektiv variant af hegning 

består af et almindeligt 90 cm højt få-

rehegn (nethegn) - se figur 2, suppleret 

med en el-tråd 15-20 cm over nettet og 

en tråd inden for eller uden for nettet, 

men uden kontakt med dette, ca. 20-30 

cm over jorden. Det virker måske ulo-

gisk at have tråden på indersiden, men 

ideen er, at når ulven prøver at komme 

igennem fårenettet og får stød samtidig 

med at den har kontakt med nettet, så 

får den et ekstra strøm-smæk.

Kronvildt kan give problemer, da de 

kan ødelægge tråde eller vælte hegnet, 

nå de prøver at komme over. Hvis der 

er kronvildt i området, vil det være en 

idé med et f leksibelt hegn, dvs. hvor en 

del af hegnspælene kan give sig/vippes.

Tilskud til ulvesikring
af hegn
For nuværende giver staten kun tilskud 

til ulvesikring af hegn til ét begrænset 

område i Danmark. Det drejer sig om 

et område på ca. 330 km2 og der går 

fra Holstebro vestpå til Vemb sydpå til 

Tim og østpå til Grønbjerg og tilbage til 

Holstebro. Se mere på Miljøstyrelsens 

hjemmeside www.mst.dk 

Kilder:
Jensen, C., Pagh, S. & A. V. Stronen, 

2017. Ulvehegn der virker. Fra: Aktuel 

Naturvidenskab, nr 4: 13-15.

Viltskadecenter (2012) Stängsel för att 

förebygga skador från rovdjur. Faktablad 

från Viltskadecenter 2012-2, SLU (Sveri-

ges Landbrugsuniversitet). (se dansk over-

sættelse på www.ulveidanmark.ku.dk)

Figur 2. 
Fårehegn (nethegn) suppleret med 2 el-tråde- 
en foroven og en nedre tråd på enten ydersi-
den eller indersiden. Såfremt der anvendes 
et fårehegn uden supplerende el-tråde, så bør 
det være mindst 120-140 cm højt. Derud-
over skal hegnet sikres mod at ulven kravler 
under. Det kan gøres ved at have et mindst 
100 cm bredt stykke trådhegn til at ligge 
fladt på jorden væk fra marken. Denne del 
af hegnet skal naturligvis være gjort fast til 
den lodrette del af hegnet, så ulven ikke kan 
klemme sig igennem.
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I Danmark har der ifølge Miljøstyrelsen i 2017 været 95 
indberetninger om ulveangreb, hvoraf 24 er bekræftede som 
ulveangreb. Ulveangreb og tab af husdyr har i 2017 udløst en 
erstatningssum på godt 121.342 kr. 

Ulves tilbagevenden til dansk natur 

har skabt debat og problematikker i 

forhold til, hvor farlige ulve er, ulvens 

indflydelse på vildtet og ikke mindst i 

forhold til sikring af fåreavl. Så selvom 

en tysk fødeundersøgelse af ulve viser, 

at ulve fortrinsvis lever af rådyr, kron-

dyr, vildsvin, og at husdyr kun udgør 

0,6 % af ulves fødekilde (Wagner et 

al., 2012), så kan ulve være til gene 

for fåreavlen. For den fåreavler, hvis 

får bliver angrebet af ulve, er det ikke 

kun et økonomisk tab, men også en 

ubehagelig oplevelse at finde sine får 

skambidt eller dræbt af ulve. Hertil 

kommer usikkerheden i forhold til 

evt. f lere angreb. 

I Sverige dræber ulve godt 200 får om 

året og i Tyskland er tallet knap 1000 

får (kilder: Svensk Viltskadecenter og 

DBBW). Dette skal naturligvis ses i for-

hold til, at den Skandinaviske bestand 

af ulve er på omkring 400 individer 

og den tyske på ca. 150 voksne ulve 

og 218 hvalpe født i 2016, samt at der 

er 1,6 millioner får i Tyskland, og ca. 

en halv million får i Sverige. De sidste 

nye opgørelser over ulve i Danmark fra 

Aarhus Universitet viser, at der er fun-

det DNA-spor fra 7 voksne ulve siden 

2012, og at der er født et kuld ulve-

hvalpe i Stråsø Plantage i Midtjylland i 

2017 (Sunde & Olsen 2018). 

Erfaringer fra andre lande i Europa 

viser at strømførende hegn mindsker 

antallet af ulveangreb betydeligt, og at 

ulve sjældent springer over hegnene. 

Et specialestudie fra Aalborg Univer-

sitet udført med ulve i Ree Park, viser 

imidlertid at ulve kan springe over 

strømførende hegn der er 85-105 cm 

(Jensen, 2015). 

Forsøg med ulve og hegn
i Ree Park
I et specialeprojekt fra Aalborg Uni-

versitet blev effektiviteten af forskellige 

hegnstyper testet i forhold til at holde 

ulve ude (Jensen, 2015). En ny strømfø-

rende gummihegnstråd, Pinaldo Rub-

berFence, som består af strømførende 

gummi med en kerne af syv meget tyn-

de kobbertråde, blev afprøvet sammen 

med forskellige hegnstyper. Fordelen 

ved Pinaldo-tråden er, at tråden ikke 

forventes at blive påvirket af vegetation 

eller at kortslutte ved kontakt med for 

eksempel vådt græs eller vand, som 

erfaringsmæssigt er et problem for 

traditionelle strømførende hegn. 

For at teste forskellige hegnstyper 

blev 13 voksne arktiske ulve og deres 

hvalpe i Ree Park på Djursland udsat for 

forskellige forsøgsopstillinger. I ulvenes 

eksisterende indhegning blev en lille 

forsøgsindhegning på 10x10 m opsat og 

overvåget af tre automatiske vildtkame-

raer. To af forsøgshegnets sider bestod 

af et trådhegn med fem vandrette tråde 

placeret med cirka 15 cm afstand og 

en højde på 65-85 cm, hvilket skyldes 

kuperet terræn. Den nederste tråd var 

15-20 cm over jorden. De to øvrige sider 

af forsøgshegnet var et 110-115 cm højt 

hegn med trådnet med en maskestør-

relse på 15x15 cm. Et tidligere studie 

af ulvehegn antyder, at ulve ofte kryber 

under hegn men sjældent hopper over 

(Reinhardt et al., 2012). Derfor blev 

i første omgang de traditionelle hegn 

forsynet med en Pinaldotråd nederst 

på hegnet. Denne blev monteret rundt 

om hele forsøgsindhegningen i en 

højde på 20-30 cm over jorden samt 

med cirka 15 cm afstand til hegnet. 

Efter kort tid begyndte ulvene imidler-

tid mod forventning, at springe over 

forsøgsindhegningen, hvorefter endnu 

en Pinaldotråd blev monteret ovenfor 

hegnet. Det betød at minimumshøjden 

på forsøgsindhegningen blev 85-105 cm 

for siderne med de fem tråde og 115-145 

Kan ulvehegn forbedres?

Internorden 2018 på Island
22. – 24. august på Radission Blue Hotel Saga i Reykjavik

Tema: Fåreavl i Nordeuropa med fokus på korthalefåret. Der 
er dagstur til vestlige Island den 23. august. Ideer til emner og 
indlæg inden for temaet er velkomne.

Konferenceafgift: 25.000 ISK per person. Overnatning koster 
28.000 ISK for enkelt værelse. Tilmelding senest 30. april.

Find mere information på https://www.rml.is/is/moya/form-
builder/index/index/internorden-2018.
Eller kontakt arrangøren: Eyjólfur Ingvi Bjarnason, Sheep Pro-
duction Consultant, Department of Animal Husbandry.
Tel: +354 5165013; Mobil: +354 8620384, Mail: eyjolfur@rml.is
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cm for siderne med trådnettet. 

I forsøgsindhegningen blev der lagt lok-

kemad i form af kadavere, oftest fra hest. 

Ulvene forcerede kun hegnstypen med 

de fem tråde ved enten at hoppe over 

eller kravle under hegnstrådene. Ulvene 

gik aldrig over eller under forsøgsind-

hegningen med trådnetshegnet. Selvom 

ulvene var inde i alle forsøgsopstillin-

gerne (undtagen forsøg 1 - der var uden 

lokkemad), så var de mindre tilbøjelige til 

at forcere hegnet , når der var en strømfø-

rende gummitråd både øverst og nederst.

Trådnethegn, højere hegn 
og højere spænding 
Forsøgene med ulve i Ree Park viser, at 

trådnethegn med en højde på 115-145 

cm sikre bedre mod ulve end hegn 

bestående af tråde med en højde på 

op til 105 cm. I forsøget var spænding 

på mellem 2,4-4,7 kV, hvilket ikke var 

tilstrækkeligt i alle tilfælde til at ulvene 

ikke kravlede under hegnet selvom de 

formentlig rørte ved tråden. Andre 

studier viser at spændingen skal være 

på mindst 5 kV for at afskrække ulvene 

effektivt (Levin, 2000; Reinhardt et al., 

2012). Det kan imidlertid ikke umid-

delbart anbefales at hæve spændingen 

på trådhegnet, da det evt. kan være 

forbundet med fare for andre mindre 

dyr. Pinaldotråden eller andre lignen-

de produkter, kan vise sig at være en 

fordel, fordi den ikke holder op med at 

virke i forbindelse med vådt græs eller 

vand, som erfaringsmæssigt kræver ved-

ligehold af nederste tråd i traditionelle 

hegn, og at gummi-tråden let går itu, så 

et dyr ikke kan sidde fast i tråden. 

Flere forsøg
Forsøgene i Ree Park viser, at der må-

ske kan være mulighed for at forbedre 

eksisterende hegnstyper, så får sikres 

ydereligere mod ulve. Ulvene i fange-

skab kan have været mere fortrolige 

med hegn, og er derfor ikke bange for 

at springe over. På den anden side er 

ulvene i Ree Park mætte og måske min-

dre motiverede for at forcere indheg-

ningen end vilde ulve, som både kan 

være mere sultne og får aktiveret deres 

jagtinstinkt af levende får. 

Jo bedre muligheder der er for at sikre 

husdyr på en økonomisk og arbejds-

mæssig bæredygtig måde, jo større er 

muligheden for en fredelig sameksi-

stens mellem mennesker og ulve. 

Kilder:
Jensen, C. (2015) Forebyggende og kon-

fliktdæmpende metoder til problematikker-

ne i forbindelse med ulvenes tilbagekomst 

til Danmark. Specialestudie, Aalborg 

Universitet. 

Levin, M. (2000) Electrical fence against 

large predators. Carnivore Damage Pre-

vention News, 2: 6-7.

Reinhardt, I., Rauer, G., Kluth, 

G., Kaczensky, P., Knauer F. & 

Wotschikowsky, U. (2012) Livestock 

pretection methods applicable for Germany 

- a Country newly recolonized by wolves. 

Hystrix, Italian Journal of Mammology, 

23(1): 62-72.

Sunde, S. & Olsen; K. (2018). Ulve 

(Canis lupus) i Danmark 2012-2017. 

Videnskabelig rapport fra DCE nr. 

258. Aarhus Universitet, Institut for 

Biosceince.'

Svensk Viltskadecenter, 

https://www.slu.se/viltskadecenter

DBBW Dokumentations – und Bera-

tungsstelle des Bundes zum Thema 

Wolf https://www.dbb-wolf.de/

Wagner, C., Holzapfel, M., Kluth, G., 

Reinhardt, I. & Ansorge, H. (2012) 

Wolf (Canis lupus) feeding habits during 

the first eight years of its occurrence in Ger-

many. Mammalian Biology, 77: 196-203.

Figur 1
Søjlerne viser, hvor mange gange 
voksne ulve enten kravlede 
under (blå) eller hoppede over 
(rød) forsøgsindhegningen.
1) Ingen kadavere i forsøgsind-
hegningen.
2) Lokkemad i forsøgsindheg-
ningen uden strøm. 
3) Lokkemad i indhegningen, 
selve hegnet uden strøm, men en 
strømførende gummitråd 20 cm 
over hegnet. 
4) Strøm til både hegn og gum-
mitråd nederst.
5) Strøm på hegnet, men ikke i 
gummitråden nederst.
6) Strøm til både hegn og gum-
mitråde øverst og nederst.
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Vi opdager typisk mineralmangel, når 

dyrene ikke trives optimalt, ulden bliver 

stålagtig og stiv og et ormemiddel, der ikke 

ser ud til at virke. Men så er skaden jo sket 

– og udfordringen for os dyrlæger og kon-

sulenter er jo at være proaktive og forudse 

behovet ud fra driftsformen. Og derfor 

anbefaler vi altid pr. automatik ekstra 

tilsætning af kobber i mineralblandingen 

til får der græsser på ugødede arealer.

Analysetal for lever
Et aktuelt analyseresultat fra en besæt-

ning viser at vi skal være omhyggelige 

i mineralbehov-vurderingen og ikke 

mindst se, hvor foderet kommer fra hele 

året og den historik der gælder for are-

alerne for tidligere år. Den pågældende 

fåreavler havde fårene til at afgræsse på 

omlægningsmarker en del af året, vinter-

foder kom fra de samme marker. Og i en 

kortere periode om sommeren var der 

afgræsning på naturpleje. Omlægnings-

markerne har gennem årene fået svi-

negylle. Der var mistanke om problemer 

med mineraler, så vi sendte leverprøver 

fra slagtefår til nærmere analyse.

Fra tre slagtefår sendte vi et lille stump 

lever til undersøgelse for mineralind-

holdet for kobber, kobolt og selen på 

Hannover Universitets laboratorie for 

små klovbærende dyr. En sådan stan-

dard analyse koster knap 300 kr. pr dyr. 

Det er en relativ billig undersøgelse, da 

det er slagteren, der udtager prøven og 

dyrlægen der leverer indsendelsesformu-

laren.

Trods stor variation i tallene mellem de tre 

får, så ser vi en trend - at der er to får med 

meget høje kobberværdier, der giver stof 

til eftertanke. Det ser vi nærmere på for 

at nå frem til en forklaring på analyse-tal-

lene.

Et tankevækkende analyseresultat for mineralet kobber hos en 
fåreavler med afgræsning på god jord minder os om at bruge normtal 
for mineraltilsætning med forsigtighed

Vær grundig i
vurderingen af mine-
raltilsætningsbehov
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Vores forklaring
Vi kan antage, at nr. 6394 er et får, der har 

præference for bestemte planter og aldrig 

rører mineralerne, som i denne besæt-

ning er produktet VM mineral – det som 

grønne økologer kan benytte. Får nr. 6330 

og nr. 6368 har bestemt et forhøjet niveau, 

vi skal tage alvorligt. Disse får burde have 

haft tilsætning af noget, der kunne nor-

malisere det høje kobberniveau.

Fårene er slagtet i februar og har derfor 

været på vinterfoder i mindst et par 

måneder. Så vi har derfor set nærmere på 

analysen af wrappen, hvori der også indgik 

to mineralanalyser (se figur). Niveauet for 

kobber ligger højt i begge ensilageanalyser 

sammenlignet med landsgennemsnittet. 

Græsprøverne ligger på 6,2 og 7,5 mg/kg 

TS og det er altså væsentlig over lands-

gennemsnittet på 5,8 mg/kg ts, men ikke 

i nærheden af 15 mg/kg ts, som er den 

toksiske grænse. 

Vi ved at kobberoverskud ophobes over tid 

i fårets lever, så selv om værdierne ikke er 

alarmerende høje, så kan det på sigt give 

væsentlige problemer. Og endda forstær-

kes, hvis der er en mangel på bl.a. jern, 

molybdæn og svovl i foderet. Årsagen er at 

disse mineraler interagerer med kobberop-

tagelsen. 

En overdossering, som vi ser her i denne 

besætning, kan afhjælpes ved enten 

at tilsætte molybdæn til mineralerne 

eller glaubersalt (natriumsulfat) til 

drikkevandet – da det heldigvis er fra 

drikkekar. Molybdæn vil øge udskillel-

sen via urinen, mens glaubersalt vil øger 

udskillelsen fra gødningen udover at de 

produkter vil hæmme optagelsen i den 

periode det indgives helt. Derudover 

kan jern og zink også virke hæmmende 

på kobberoptagelsen.  Endvidere ser vi 

at der mangler svovl i ensilage prøverne, 

så tilsætning af ekstra svovl er i sig selv 

en god ide.

Min konklusion
Jeg har som dyrlæge fået et ”wake up” af 

at dykke ned i mineralværdierne i denne 

besætning. Og anbefalingen til fåreavlere 

er klar. Er du det mindste i tvivl om dine 

arealers mineralværdier, så vurder om det 

kan være nødvendigt at tage leverprøver af 

nogle får ved næste slagtning.

Resultatet fra tre slagtefår i god huld (større end 3,5)

Kobber (mg/kg FS) Kobolt (mg/kg FS) Selen (mg/kg FS)

Reference værdi 10-120 0,025-0,085 0,268-1,5

Får nr. 6330 225,8 0,032 0,268

Får nr. 6368 316 0,029 0,322

Får nr. 6394 157 0,013 0,199
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Hold dine
får sunde!

VitCox® - 1 ltr. og 5 ltr.
VitCox er et planteekstrakt, 
som indeholder Thymol. 
Thymol kan påvirke coccidier.

Kan købes landsdækkende i Land&Fritids 
butikker eller på www.landogfritid.dk 
Kontakt Vitfoss’ konsulent 
Knud Lykke Christensen
Mobil: 2010 6230  - Mail: klc@vitfoss.dk

VM® Fåremix Græs - 25 kg
●  Velsmagende granuleret 
 mineral blanding.

Vitlick® Sheep - 15 kg
●	 Med hvidløg
●	 Uden kobber
●	 Må bruges af økologer

Skedeprolabs-sele
Effektiv sele til indgreb 
mod får med tegn på 
skedeprolabs.

Bestil den i dag, så du 
har klar når problemet 
kommer.

Prisen: 240 kr. plus moms 
og forsendelse. 
Bestilles på mail:
rw@olgod-dyrlaeger.dk

Ølgod Dyrlægerne

• Bedækningsseler *Farvepuder *Vædderforklæde

• Lammebar *Suttespand *Sutteflaske
• Mælkeerstatning *Colostrum *Sonder

• Klovsakse *Hyrdestave *Fåresakse
• Klippemaskiner *Kamme *Klippebord

• Grimer *Halsbånd *Fodertrug
• Mobile Høhække *Foderringe *Foderautomater

• El-hegn *Dyrehegn *Pæle
• Slagteudstyr *Sliksten *Mc.Gregor Polytunnels

• Knarrhult staldindretninger og fangefolde

• Ridley-Rappa mobile hegnssystemer
• Fritidstøj

• Bøger o.m.a.

Kig ind på vores webshop: WWW.scansheep.dk og bliv inspireret

 

Skovhuse Fåregrej – Skovhuse Gade 19 – 4773 Stensved

Tlf. +45 5538 6860  – email: info@skovhuse.dk
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Baggrunden er, at selv de største fåreavlsna-

tioner i Europa har haft nedgang i antallet 

af fårebesætninger gennem de seneste år. 

Totalt har Europa i dag ca. 85 millioner 

får. Projektets forskere skal samle den 

eksisterende viden indenfor forskning og 

management i landene: Storbritannien, 

Irland, Frankrig, Romænien, Spanien, Ita-

lien og Tyrkiet - og søge at få den formidlet 

ud til fåreavlerne i Europa. Det gør de ved 

at tilbyde workshops på både nationalt og 

internationalt niveau, samt bruge både 

internet og sociale medier til dele viden 

mellem både landmænd, rådgivere, men 

også med andre forskere. 

Forskerne i SheepNet var i slutningen af 

januar på studietur til Australien og New 

Zealand for at dele viden og networke. I 

New Zealand havde de særlig fokus på 

måder at hindre lammedødelighed. Nogle 

af de mest anerkendte forskere indenfor 

fåreverdenen findes på New Zealand og de 

tog godt imod SheepNet gruppen. I pro-

grammet indgik besøg i fårebesætninger, 

både nogle med kødproduktion og nogle 

med mælkeproduktion. De hørte her om 

landmændenes management udfordringer 

og hvordan de som praktikere samler ny 

viden. 

Budskabet fra New 
Zealandske fåreavlere
Det allervigtigste budskab fra de besøgte 

landmænd var, at huldvurdering og kend-

skab til græsmarkerne er essentielt for at få 

levedygtige og store lam. Med en fodring, 

hvor man formår at holde fåret på et stabil 

huld, så undgår man at tære på hendes 

kræfter til læmningstiden. Og man kan 

kun praktisere korrekt fodring, når man 

har kendskab til vores meget hver enkelt 

græsmark kan producere til besætningen 

året rundt. 

Udover besætningsbesøg mødtes SheepNet 

gruppen også til et seminar med fokus på 

vidensdeling og forståelse af måden man 

modtager viden. I erkendelsen af, at det 

kan være svært at ændre på gamle vaner, så 

der bliver tit peget med fingre ad landman-

den – men man må også se på sig selv som 

forsker og have in mende, hvor svært man 

selv kan have ved at ændre på sine vaner og 

gøremåde. 

SheepNet – også for danske 
fåreavlere
Selvom produktionsmetoderne i New 

Zealand er meget forskellige fra dem i 

Europa – ved det at fårene altid går på græs, 

sammenlignet med systemer med inden-

dørs læmning i den nordlige hemisfære, 

så har fåreavlere i Europa og New Zealand 

fælles problemer. Og det viser betydningen 

af SheepNets initiativ til at fremme vi-

densdeling internationalt og dermed bane 

vejen frem mod at øge fåreproduktion og 

dyrevelfærd i den enkelte besætning.   

Selvom Danmark kun er en lille fåreprodu-

cerende nation kan vi helt klart drage nytte 

af SheepNet’s tilbud. EU støtter SheepNet 

via forskningsfonden: European Union’s 

Horizon 2020 research and innovation pro-

gramme. Prøv dig frem på www.sheepnet.

network

Malkefår på vej ind til malkning hos en New Zealandsk fåreavler

SheepNet - et euro-
pæisk vidensdelings 
initiativ

SheepNet er et projektsamarbejde mellem forskere inden for fåreavl 
i seks EU lande og Tyrkiet. Initiativet skal fremme bedre vidensdeling 
og dermed medvirke til at øge de europæiske fåreavleres profit 
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Nyt fra forskning
Af Cathrine Erichsen, dyrlæge og PhD forsker i New Zealand



Forskel
mellem ulve- og 
hundebid
Der er forskel på ulvebid og hundebid, men kontakt altid en pro-

fessionel vildtkonsulent for at være sikker på, hvilket rovdyr, der 

har været på besøg

Det viser sig, at hunde og ræve ofte er på spil, når man finder et 

skambidt får eller lam. Her er de kendetegn man kan bruge ved 

den første vurdering af, hvem der har været på færde.

Ulve dræber med dybe bid flere steder på kroppen. På voksne får 

er det oftest i lår, strube, hals og nakke. Mindre lam tager de tværs 

over ryggen. Det bedste overblik fås ved at flå dyret, så kan man se 

dybden og placeringen af biddene.

Ulven har en forkærlighed for de indre organer. Derfor er der ofte 

et bid lige bag forbenet, hvor den har taget hjertet. Evt. bid i bug, 

samt et dybt bid i struben, der har været det dræbende.

Hunde
Man finder sædvanligvis mange små bid, nappende og rivende bid 

over hele dyret, ikke mindst på benene. Stor variation i biddene 

fra kontante dødelige nakke- eller halsbid til bid over hele krop-

pen uden, at byttet er dræbt. Ofte er der flere dyr med rive- eller 

bidskader, og de fleste bid sidder lavere på dyret end ved ulvebid 

(ben kontra lår). Hunde æder ofte ikke byttet. Man kan ofte finde 

totter af uld i nærheden af byttet.

Skaderne er ofte ikke dybe.

Kontakt altid vildtkonsulenten
Når det er sagt, er der naturligvis en stor variation, der alligevel 

gør det svært at adskille bid af ulve fra hundebid. Så kontakt altid 

vildtkonsulenten fra Naturstyrelsen, når der er fundet skader på 

får og lam. Med en DNA undersøgelse af det spyt, som kan findes 

i biddene på fåret kan man fastslå, om det er ulv eller hund, samt 

evt. ulvens alder og køn. I Tyskland kender man så meget til de 

enkelte ulveflokke, at vi kan få at vide, hvor ulven stammer fra.

Af dyrlæge Randi Worm

Karakteristisk ulvebid i strube, bag forben og foran lår
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