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Nyhedsbrev  marts 2014 

Marts-brev 
Møde i marts 

Onsdag den 12.marts 2014 kl. 12:00. 
Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Alle’ 210 

Universitetsparken 8000 Aarhus C 

Tilmeldelse med angivelse af antal stk. smørrebrød på efc@email.dk 

Ledsager er velkommen 

Program: 

 Frokost og orientering fra bestyrelsen 

 Introduktion og rundvisning ved museumsinspektør Frank Jensen 

 Foredrag om ulven i Danmark ved seniorforsker Thomas Secher Jensen 

                        
Ulv i fremgang  

 Ulvens historie i Danmark er historien om et hadet dyr, der blev udsat for målrettet bekæmpelse. 

Især i 1600-tallet, hvor krige og misvækst, prægede billedet, var der mange problemer med ulvene. 

Omkring 1650 tog ulve i et mindre område i Slesvig intet mindre end 1275 heste, 225 køer, kalve og 

svin! I perioden 1681-90 blev der i den vidtstrakte Farrisskov, som dækkede hele det centrale 

Sønderjylland, nedlagt over 300 ulve. Bekæmpelsen gjorde dog kraftigt indhug i bestanden, og den 

sidste danske ulv blev skudt ved Skive i 1813.  I de seneste årtier har den europæiske ulvebestand 

været i fremgang. Ulven er fredet i mange lande og er ydermere omfattet af EU’s habitatdirektiv, 

som tilsiger, at man skal forvalte ulvene, så bestandene har det godt. Bestanden i det østlige 

Tyskland er i kraftig vækst, og når ulvene vandrer vestover, vil nogle af dem naturligt blive ledt op 

gennem Holsten og Slesvig og videre op gennem Jylland. Her er der masser af føde (rådyr og 

krondyr), og der er masser af plads. Ulven er altså kommet for at blive.  

 Forskere mener, at den danske natur kan oppebære en bestand på op imod 50-100 ulve. Eftersom 

en ulv i løbet af et år fortærer, hvad der svarer til et lille ton vildt, betyder det, at ulvene årligt vil  

kunne fortære 4000 rådyr eller 6-700 krondyr – i forhold til det årlige vildtudbytte ved jagt på hvv. 

100.000 for rådyr og 5000 for krondyr.  
  

 

 

Vel mødt – med venlig hilsen 

 

Vel mødt – med venlig hilsen 

Bestyrelsen for DM – seniorklub Jylland 

Evt. yderligere information på 86211233 

Kommende arrangementer:   Torsdag den 8. april 2014 kl. 16:00 DM’ lokaler, Vesterbro Torv 1 – 3, 7. sal 

Aarhus C.  Foredrag som optakt til efterfølgende ensembleforestilling med Odin Teatret samme aften. Tilmelding er 

nødvendig på 86211233.  Foreløbig er 20 pladser reserveret til efterfølgende forestilling. 

 

 

 

 

 

 jenseneg har fået arrangeret tur til Naturhistorisk Museum i 2014. Vi mødes onsdag d. 12. marts 2014 kl1100 i forhallen på 

museet og så giver jeg en kort rundgang i udstillingerne.  

Kl. 1300 har jeg aftalt et foredrag om ulven i Danmark med Seniorforsker Thomas Secher Jensen i Auditoriet. Så er der 

mulighed for at spise frokost i museets kantiner mellem rundgangen og foredraget. Maden skal 
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