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Diet composition of wolves in Denmark – first results
Nineteen male wolves (Canis lupus) and four females are known from Denmark 2012-
14, which means that the wolf again is a regularly occurring carnivore in Danmark. 
To obtain the first results on the diet of wolf in Denmark, we analysed 42 scats, known 
from DNA analyses to be from wolves. Scats were collected in the field by hunters, 
naturalists and wildlife consultants, most often visually discriminated from dog scat by 
high content of hairs and bone fragments.
The scats contained prey remains, of which roe deer Capreolus capreolus (40% 
occurrence), fallow deer Dama dama (17%) and red deer Cervus elaphus (17%) were 
the most prominent. Remains of small mammals (primarily rodents) occurred in 36% 
of all scats. Wild ungulates thus dominated the diet, and seem to comprise the same diet 
proportion as observed in most places in Poland and Germany. We found no remains 
from livestock. 

Key-words:  wolf, Canis lupus, DNA, diet , scats 

Aksel Bo Madsen1, Morten Elmeros1, Liselotte Wesley Andersen1, Louise Solveig Nørgaard1, Dorthe Malene Götz Mikkelsen1, Peter Sunde1, Kent 
Olsen2, Christina Vedel-Smith2 & Thomas Secher Jensen2

De første analyser af ulvens (Canis lupus) føde i Dan-
mark

Madsen AB mfl. 2015. Flora og Fauna 121(1+2): 55-58

1Institut for Bioscience – Kalø, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, DK-8410 Rønde. E-mail: abm@bios.au.dk 
2Naturhistorisk Museum – Aarhus, Wilhelm Meyers Alle 210, Universitetsparken, DK-8000 Aarhus C. E-mail: tsj@natmus.dk

Siden den første ulv (Canis lupus) i Dan-
mark blev dokumenteret i 2012 efter 199 års 
fravær (Andersen et al. 2012, Andersen et 
al. 2015b), har DNA-analyser dokumenteret 
tilstedeværelsen i Danmark af 19 hanulve 
og 4 hunulve (Videnskab.dk 2014, Pres-
semeddelelse 2015, Andersen et al. 2015b). 
Naturstyrelsen (NST), Naturhistorisk Mu-
seum, Aarhus (NATMUS) og DCE-Natio-
nalt Center for Miljø og Energi/Institut for 
Bioscience - Kalø, Aarhus Universitet (AU) 
har siden den første ulv blev dokumenteret, 
modtaget, registreret og analyseret mange 
forskelligartede oplysninger om observa-
tioner af formodede ulve. Især gennem 
’Projekt Nye Arter’ som NATMUS og AU 
fik økonomisk støtte til fra 15. Juni Fonden, 
er der indsamlet mange både dokumente-
rede og udokumenterede oplysninger om 
forekomst af ulve i Danmark (Jensen et al. 
2015). Oplysningerne spænder vidt - fra 
øjenvidneberetninger fra før 2009 til nye 
fotos af individer og potespor, samt ind-
samlinger og DNA-analyser af formodede 
ulveekskrementer og spytprøver fra ned-
lagte hjortedyr og husdyr. 

To væsentlige diskussionspunkter i forhold 
til ulvens genindvandring til Danmark er 
dels dens eventuelle prædation på husdyr, 
og dels dens bidrag til (som top-carnivor) at 
genoprette et mere naturligt økosystem og 
dynamik i hjortebestandene. 

Udgangspunktet for vores viden om ulvens 
formodede fødevalg i Danmark har pri-
mært været et studie i den vestlige og cen-
trale del af Polen (Nowak et al. 2011) samt 
et omfattende studie af ulves fødevalg i 
Sachsen, Tyskland, baseret på i alt 1890 eks-
krementer indsamlet i perioden april 2001 
til marts 2009 (Ansorge et al. 2006, Wagner 
et al. 2012). I Tyskland foretrak ulve rådyr 
Capreolus capreolus, fulgt af krondyr Cervus 
elaphus og vildsvin Sus scrofa. Dådyr Dama 
dama og mufflon Ovis ammon optrådte 
sjældent i ulveekskrementerne, selvom de 
forekommer i det tyske studieområde. Små- 
og mellemstore pattedyr, fugle og fisk blev 
fundet i meget lille omfang i føden. Men-
neskeskabt affald har vist sig ikke at spille 
nogen rolle som føde hos de sachsiske ulve. 
Materialet fra Polen (Nowak et. al. 2011) 
omfattede 474 indsamlede ekskrementer. 
Vurderet på forekomst-% udgjorde rådyr 
41, krondyr 20, dådyr 3 og vildsvin 32%. 

På trods af et begrænset indsamlet materiale 
fra ulve i Danmark har vi vurderet, at det er 
vigtigt at få faktuelle data frem om ulvens 
fødevalg under danske forhold, ikke mindst 
fra den første periode, hvor der stort set ikke 
er etableret beskyttelse af husdyr mod ulv. 
Viden om danske ulves fødevalg er vigtig 
i forhold til den dialog, som i øjeblikket 
foregår omkring etablering og forvaltning af 
ulve (Naturstyrelsen 2014), herunder dens 
indflydelse på såvel vilde dyr som husdyr. 

METODER OG MATERIALER
I perioden 2013-2014 er der indleveret 
ekskrementer til NATMUS og AU. Eks-
krementerne er indsamlet ved hjælp af 
frivillige bl.a. jægere, DN-medlemmer, 
gruppen Ulvetracking.dk samt NST’s 
vildtkonsulenter. Ekskrementerne fandtes 
typisk langs veje og stier i skove. En stor 
del af de indleverede ekskrementprøver 
kunne umiddelbart skelnes fra hundeeks-
krementer, da de indeholdt mængder af 
hår og benstumper, som er karakteristisk 
for ulveekskrementer.  

DNA-analyser
Alle ekskrementer blev dog DNA-analyse-
ret for at sikre, at ekskrementet stammede 
fra ulv. DNA-analyserne af ekskremen-
terne er udført i et DNA-laboratorium, der 
kun bliver benyttet til prøver, hvor DNA-
koncentrationen forventes at være lille 
(Andersen et al. 2015b). Opformeringen 
af mitokondriemarkøren, der bliver benyt-
tet til at identificere arten, er foretaget i et 
andet, særskilt laboratorium for at undgå 
kontaminering. Mitokondrie-DNA-mar-
køren er beskrevet i et DCE-notat (An-
dersen & Madsen 2013). Gen-markørerne 
(mikrosatelitter), der benyttes til at identi-
ficere individer, er de samme, som benyt-
tes i den tyske database på Senckenberg 
Instituttet, Frankfurt (12 stk.), og samtidig 
bestemmes kønnet ved markør for Y- og 
X-kromosomet (Andersen et al. 2015b).   

Fødeanalyser
Fødesammensætningen er udelukkende 
bestemt ved mikroskopiske analyser af 
ekskrementer. Byttedyrene artsbestemmes 
vha. morfologiske karakteristika på ufor-
døjede føderester, fx hår.
Ekskrementerne er skyllet gennem en si, 
maskestørrelse 750 μm. Indholdet sorteres 
i grupper: hår, knogler, fjer, plantemate-
riale, væv, mv. Der laves en vurdering af 
volumen på disse fødeemner. Efterføl-
gende blev hår bestemt til slægt og art i 
de tilfælde, hvor det er muligt. Til artsbe-
stemmelse af hår er anvendt skælmønster 
på overfladen, den indre cellestruktur og 
tværsnittet af dækhår (Debrot 1982, Te-
erink 1991). Fuglefjer er bestemt til orden 
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Figur 1. Indsamlingsloka-
litet (10 kmx10 km kva-
drater) for 42 ekskremen-
ter som vha DNA-analyse 
med sikkerhed stammer 
fra ulv.
Locality (10 km x 10 km 
squares) for 42 scats col-
lected in the period 2013-
14 in Denmark and known 
from DNA analysis to be 
from wolves.

Figur 2. Fødesammensæt-
ningen (forekomst-%) i 42 
ulveekskrementer indsam-
let i Danmark 2013-2014 
og angivet med 95% konfi-
densintervaller. 
Diet composition of 42 
wolf scats collected in the 
period 2013-14 based on 
occurence % with 95% con-
fidence limits.
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Finsk ulv. Foto: Morten Hilmer
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Art DK Polen Variation

Rådyr Capreolus capreolus 40,5 40,5 27-60,5

Dådyr Fallow deer 16,7 3,2 1,2-7,1

Krondyr Red deer 16,7 19,8 16-22,6

Ubestemte hovdyr/Undetermined Ungulates 9,5 9,9 4,0-16,0

Vildsvin Sus scrofa   31,9 12,9-46,8

Andre pattedyr/Other mammals 35,7 11,9  

Frugt og majs/Fruit and maice 21,4 22,4  

Fugle/ Birds 9,5 1,1 0,9-3,2

Invertebrater/Invertebrates 4,8 0,2  

vha. udseende og placering af ’knuder’ på 
de inderste, dunede fjerstråler (Day 1968). 
Plantemateriale er i de fleste tilfælde ikke 
bestemt yderligere, idet de blev vurderet 
til ikke at udgøre en reel fødekilde, fx 
bladstumper, græsstrå, grannåle og mos. 
I tilfælde, hvor frugter udgjorde en bety-
delig andel, er de bestemt til slægt, fx æble 
(Malus sp.) og kirsebær (Prunus sp.). I få 
tilfælde er biller (Coleoptera sp.) og larver 
vurderet at udgøre en reel fødekilde, idet 
de udgjorde en væsentlig andel af den 
samlede volumen i ekskrementet. 

RESULTATER
Analysen er baseret på 42 ekskrementer 
bestemt til at stamme fra ulv. Disse er pri-
mært indsamlet i Midtjylland (Figur 1). 
Herudover er der også ekskrementer fra 
Djursland og enkelte fra det sydvestlige og 
nordvestlige Jylland. Ekskrementerne er 
indsamlet tilfældigt over året, nemlig vin-
ter (10), forår (7),  sommer (13) og efterår 
(12).

Resultaterne af fødeanalyserne er opgjort 
som forekomst af bytterest (%) i forhold 
til det samlede antal ekskrementer (Tabel 
1, Figur 2). Rådyr forekom i 41% af eks-
krementerne, dådyr i 17%, krondyr i 17%, 
andre pattedyr (primært smågnavere) i 
36%, frugt og majs i 21%, fugle i 10% og 
invertebrater i 5%.

Ses på forekomst-% udgør andre pattedyr 
– primært smågnavere fx Skovmus (Apo-
demus sylvaticus) og Markmus sp. (Micro-
tus sp.) en forholdsvis stor andel af føden. 
Det har kun været muligt at bestemme et 
fund af fugle til orden – en andefugl. De 
tre andre fund var blot stumper af fjerskaft 
med de stive fjerfaner, men uden dunede 
dele af fjeren til identifikation. 

Frugt og majs findes også i en forholds-
mæssig stor del af ekskrementerne. Majs 
kan principelt have været maveindhold fra 
byttedyr. Men selvfølgelig kan ulve også 
æde majs ved fx en vildtfoderplads. Der er 
ikke fundet rester af husdyr i de analyse-
rede ekskrementer. Og der blev heller ikke 
fundet lange, krøllede uldhår fra fx får. 

DISKUSSION
Resultatet af fødeanalyser kan opgives 
på flere måder (Klare et al. 2011). Vi har 
valgt forekomst-% som sammenlignings-
grundlag. Derfor er det primært resultater 
fra Polen, vi har sammenlignet de danske 
resultater med, idet der - bortset fra rådyr - 
kun findes biomasse-data fra Tyskland. 

Set i forhold til resultaterne af fødeanaly-
serne foretaget i otte forskellige områder i 
Polen (som er et af de nærmeste og mest 
naturlige områder at sammenligne os med 
i forhold til nyetablering af ulve) er de dan-
ske resultater ikke så overraskende. De lig-
ger generelt indenfor den variation, som de 
polske data angiver (Nowak et al. 2011).

Hovdyrene (krondyr 20%, rådyr 41% og 
vildsvin 32%) udgør hovedføden i Polen. 
Vildsvin er ikke tilgængelig på samme 
måde i Danmark som i Polen, idet arten 
har en begrænset udbredelse (Hald-Mor-
tensen 2007). Andelen af krondyr og rådyr 
hos ulve i den vestlige del af Polen, som 
hører til samme bestand som de tyske ulve, 
udgør henholdsvis 20%  og 41% (Nowak et 
al. 2011), ganske tæt på disse første danske 
tal (17% og 41%). 

Men andelen af småpattedyr er markant 
højere i Danmark. Fremtidige undersøgel-
ser må vise, om dette skyldes, at strejfende 
og nyetablerede individer i højere grad 
lever af mindre pattedyr end stationære 
individer, eller at andelen af hovdyr i DK 
delvist er landskabsafhængigt (fx i områder 
med forskelligt skovdække).  
 
Der blev ikke fundet rester af husdyr i de 
undersøgte ekskrementer. Det er dog vha. 
indleverede spytprøver fra dødfundne 
husdyr dokumenteret, at husdyr har været 
på ulvens menu i Danmark (Andersen 
2013a, 2013b, Andersen 2014, Andersen 
& Madsen 2013). Omvendt er dette helt i 
tråd med resultater fra Tyskland, hvor ca. 
0,6 % af den konsumerede biomasse består 
af husdyr (Wagner et al. 2012). I Tyskland 
skyldes den lave andel formentlig en meget 
effektiv beskyttelse af husdyrene med bl.a. 
90 cm høje elektriske hegn og vagthunde 
(Reinhardt et al. 2012). Dette bekræfter 
dog så også den hidtidige antagelse om, at 
husdyr er en ubetydelig fødekilde for ulve i 
Danmark, hvis der hegnes på en forsvarlig 
måde (Madsen et al. 2013). 

Tabel 1. Føderester fundet i 42 ulveekskrementer i Danmark i perioden 2013-14 sammenlignet 
med gennemsnits-data fra otte områder i Polen angivet som forekomst-% (andele af ekskre-
menter hvor en given fødetype var tilstede) og variationen imellem de otte forskellige områder.
Diet composition of 42 wolf scats collected in Denmark in the period 2013-14 compared with 
average data from eight areas in Poland based on occurence % (number of occurences within total 
number of collected scats) and the variation among the eight local areas.
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Vi takker de mange frivillige og Natursty-
relsens vildtkonsulenter for indsamling af 
formodede ulveekskrementer og 15. Juni 
Fonden for økonomisk støtte til dette pro-
jekt.
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