
Efter længere tids efterforskning har Anklagemyndigheden rejst tiltale i Ulve-
sagen.

Tiltalen lyder på overtrædelse af jagtloven samt overtrædelse af artsfrednings-
bekendtgørelsen.

Tiltalte nægter sig skyldig. For at undgå offentlig debat om skyldsspørgsmålet
ønsker tiltalte ikke på nuværende tidspunkt at redegøre nærmere for sine
synspunkter i pressen. ”Jeg kan oplyse, at min klient under hovedforhandlingen
vil vedstå at have affyret det i sagen omhandlede skud. Dette ændrer ikke ved at
han nægter sig skyldig i den rejste tiltalte. Det er vigtigt at Retten bliver præsen-
teret for min klients forklaring uden en længerevarende offentlig debat om
skyldsspørgsmålet forud for hovedforhandlingen. Derfor kommer der ikke nogen
yderligere uddybning på dette punkt”, udtaler Jan Schneider.

Sagen vedrører en episode der fandt sted den 16. april 2018 ved Ulfborg. En ulv
blev skudt og dræbt på stedet. Politiet har efterforsket sagen indtil midten af
august og der er nu rejst tiltale. Sagen er berammet til hovedforhandling den 28.
september 2018. ”Det er positivt at sagen nu er klar til hovedforhandling. Tiden
med efterforskning har været en stor belastning for sigtede, som nu ser frem til
at få en afklaring i sagen”, udtaler Jan Schneider.

Der har ikke tidligere været lignende sager i Danmark og sagen er derfor
principiel. Særligt tiltalen for overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelsen gør
sagen speciel. ”At sagen er principiel indebærer, at der ikke er nogen afgørelser
fra danske domstole man kan sammenligne med, og både jagtloven og
artsfredningsbekendtgørelsen er uklar med hensyn til både betingelserne for at
ifalde straf, og strafniveau. Det er derfor også en sag både min klient og jeg er
indstillet på at forfølge videre ved Landsretten og eventuelt også Højesteret”,
udtaler Jan Schneider.

Ulven er optaget på Bilag 1 til bekendtgørelsen sammen med blandt andet
Birkemusen, Hasselmusen og Odderen. Ulven nyder derfor samme beskyttelse
som disse dyr. ”Den måde ulven er beskyttet på efter de danske regler, udgør en
særdeles uhensigtsmæssigt måde at udarbejde straffelovgivning på. Straf-
hjemlen findes i en bekendtgørelse og gerningsindholdet er delvist beskrevet i
et bilag til bekendtgørelsen. Det bryder med den måde den strafferetlige
lovgivning sædvanligvis udarbejdes på”, udtaler Jan Schneider.

Sagen har været massivt dækket af medierne og på de sociale medier. ”Sagen
har givet anledning til en omfattende debat i både pressen og på de sociale
medier. Der har været mange saglige indlæg. Desværre har der også været
mange usaglige indlæg og henvendelser til både tiltalte og undertegnede. Det er
derfor vigtigt at understrege, at sagen ikke handler om at være ”for” eller
”imod” ulven. Sagen handler om hvorvidt lovgivningen – således som den var
gældende den 16. april 2018 – er overtrådt. Jeg opfordrer derfor alle, der ønsker
at deltage i debatten til at holde en ordentlig og saglig tone”, udtaler Jan
Schneider.

Pressemeddelelse

Henvendelser vedrørende 
sagen kan rettes til Advokat 
Jan Schneider på, 

telefon: 40297532 

eller

pr. mail på 

jas@advokat-schneider.dk.

Nyt i Ulvesagen: Tiltale er rejst i sagen om ulven, der 
blev skudt og dræbt d. 16. april 2018. 
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