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Til modtagerne af dette brev  
- se liste nederst  

   
   
  
 

 
Tidsbegrænset forbud mod adgang til et område af Stråsø Plantage af 
hensyn til ynglende ulv 
 
Naturstyrelsen Vestjylland har i mail af 22. marts 2021 anmodet om, at 
offentligheden forbydes adgang i en nærmere angiven periode til et nærmere angivet 
område af Stråsø Plantage..  
 
Afgørelse  
Naturstyrelsen, Hovedkontoret afgør hermed i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
27, stk. 11, at det er forbudt for offentligheden at færdes indenfor et i 
størrelsesordenen 275 ha stort område af Stråsø Plantage, jf. nedenstående kort. og 
at forbuddet:  
 
• Vedrører det på vedlagte kortbilag gult angivne område ejet af Naturstyrelsen.  
• Gælder fra d.d. til og med 31. juli 2021.  
• Ikke gælder for offentlighedens færdsel på skovvejene Lystlundvej, Troldtoftvej, 

Hedevej, Planteskolevej, Springbjergvej og Damgårdsvej, jf. kortet nederst. 
• Skal oplyses via tavler, skilte eller andet, hvor offentligheden typisk bevæger sig 

ind i området samt på Naturstyrelsens hjemmeside 
https://naturstyrelsen.dk/lovstof/ 

 
Forbuddet omfatter ikke følgende, idet der ved evt. tilladelser fra grundejerens side 
skal tages de fornødne hensyn, jf. bl.a. adgangsbekendtgørelsens § 28, stk. 1, nr. 62 
samt habitatbekendtgørelsen:  
- Myndigheders aktiviteter i forbindelse med alvorlig person- eller tingsskade eller til 
afværgelse af nærliggende fare herfor. 
- Videnskabelige- eller forskningsmæssige aktiviteter. Det kræver dog altid forud 
grundejerens tilladelse, og denne kan stille vilkår.  
- Offentlige myndigheders færdsel i forbindelse med varetagelse af deres 
administrative opgaver. Hvor myndigheden ikke har umiddelbart hjemmel til 
aktiviteten, kræver dette altid forud grundejerens tilladelse, og denne kan stille 
vilkår.  
- Grundejerens varetagelse af driften af området, formidling af området samt tilsyn; 
dette kan også ske gennem eksterne aktører.  
 
Forbuddet kan udøves fra dagen for afgørelsen, dog først når der er opsat skilte eller 
anden information i skoven. 

                                                             
1 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240 § 27, stk. 1 
2 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/852 § 28, stk. 1, nr. 6 
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Hvis der bliver klaget over afgørelsen, har dette ikke opsættende virkning for 
udøvelsen af afgørelsen3.  
 
Denne afgørelse er alene truffet i medfør af naturbeskyttelsesloven og vedrører alene 
Naturstyrelsens arealer.  
 
Lovgivning som baggrund for afgørelsen  
Af naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1 fremgår, at miljø- og fødevareministeren kan 
bestemme, at statsejede arealer, der er omfattet af lovens §§ 22 – 26, helt eller delvis 
lukkes for offentlighedens adgang, hvis særlige forhold taler derfor. Denne beføjelse 
er delegeret til Naturstyrelsen.4  
 
Individer af ulve er gennem habitatdirektivets art. 12, stk. 1, jf. bilag IV, beskyttet 
mod ”forsætlig forstyrrelse, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser 
yngelpleje, overvintrer eller vandrer.”5  
 
Begrundelse for afgørelsen  
Naturstyrelsen, Hovedkontoret har ved sin behandling af sagen bl.a. lagt følgende 
særlige forhold til grund i forhold til det af afgørelsen omfattede naturområde:  
 
• At befolkningen i medfør af naturbeskyttelseslovens kapitel 4 har ret til døgnet 

rundt at gå såvel på og udenfor på veje og stier, at cykle på veje og stier egnet til 
cykling med en almindelig cykel og at ride på områdets større veje og i 
skovbunden. 

• At ulveforskere fra Naturhistorisk Museum, Århus og Århus Universitet, og som 
har ansvaret for tilrettelæggelsen af ulveovervågningen, overfor Naturstyrelsen 
har oplyst, at der nu er etableret et territoriehævdende ulvepar (Canis lupus) i 
samme område, hvor tæveulven er født  

• At der, efter det overfor Naturstyrelsen oplyste, ikke andre steder end i Stråsø 
Plantage aktuelt er konstateret ynglende ulv her i landet.  

• At det hermed vil være fjerde gang (2017-2018-2020-2021), at ulven 
yngler/forsøger at yngle inden for området.  

• At befolkningen efter corona-nedlukningen i 2020 stigende omfang besøger 
området, og som en konkret trussel mod ulvens ynglemuligheder har nogle haft 
en direkte opsøgende adfærd overfor ulve i området, herunder gennem 
konstateret indtrængning i områder med adgangsforbud. Dette kan 
afstedkomme forsætlige forstyrrelser for ulvens ynglemuligheder.  

• At afgrænsningen af området beror på viden oplyst af ulveforskerne suppleret 
med en rekognoscering tidligere udført af Naturstyrelsen Vestjylland med 
henblik på at identificere områder, som må anses for de mest attraktive som 
skjul for ulven.  

• At et forbud kun kan ske på baggrund af bl.a. objektivt konstaterbare, konkrete 
gener og ikke en subjektiv opfattelse af, at en færdsel virker generende 

• At det ifølge oplysninger fra ulveforskere er nødvendigt med ro frem til omkring 
1. august i yngleområdet for at sikre ynglesucces.  

                                                             
3 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240 § 87, stk. 7  
4 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/269 § 12, nr. 1 
5 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML   
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/269
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
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• At offentlighedens adgang efter naturbeskyttelseslovens § 23, i medfør af § 27, 
stk. 1 helt eller delvis kan lukkes for adgang, hvis særlige forhold taler for det. 
Lukningsreglerne skal administreres restriktivt. 

 

 
 

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt og skal ske gennem 
klageportalen6, jf. naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 4. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  
• Adressaten for afgørelsen  
• Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører  
• offentlige myndigheder  
• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker  
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen  
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og  
• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  
 
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven.  
 
Med venlig hilsen  
Lars Bendix Poulsen  
Specialkonsulent 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Mail om afgørelsen er samtidigt sendt til  
 
De klageberettigede:  
• Miljøstyrelsen – sendt til mst@mst.dk   
• Danmarks Naturfredningsforening – sendt til dn@dn.dk   
• Friluftsrådet – sendt til fr@friluftsraadet.dk    
• Herning Kommune – sendt til kommunen@herning.dk   
• Holstebro Kommune – sendt til kommunen@holstebro.dk   
• Ringkøbing-Skjern Kommune – sendt til post@rksk.dk   
• Ulvetid, formand Ole Petersen – sendt til ole.bastian@adslhome.dk   
• Ulvefrit Danmark – sendt til info@ulvefritdanmark.dk  
• Naturstyrelsen, Vestjylland – sendt til vjy@nst.dk   
 
Forskerne bag ulveovervågningen: 
• Århus Universitet, seniorforsker Peter Sunde – sendt til psu@bios.au.dk  
• Naturhistorisk Museum Aarhus, forskningschef Kent Olsen - sendt til 

kent@molslab.dk  
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