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Fra Københavns Universitet: 
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Fra Naturstyrelsen: 
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Annette Samuelsen 

Hans Erik Svart 

Jacob Christian Bertram (referent) 
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Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden 

2 Status for ulv i Danmark, herunder konkrete angreb på husdyr og seneste 
viden, v/NST 

3 Implementering af forvaltningsplanen 

4 Ulvegruppens evt. fortsatte arbejde, herunder evaluering af planen (senest 
i 2019) 

5 Siden sidst (bordet rundt) 

6 Evt. 

 

Ad. 1. Anders D. Lassen bød velkommen og anmodede om gruppens 

godkendelse af den udsendte dagsorden, hvilket der var opbakning til. 

Ad. 2. Trine Fugmann gav herefter en status for ulv i Danmark med 

udgangspunkt i, at forvaltningsplanen var trådt i kraft pr. 1. juli 2014, og at NST 

løbende har orienteret gruppen ved udsendelse af DCE-notater og andre 

meddelelser med vægt på de dokumentérbare nyheder. Der er udnævnt 4 

”ulvekonsulenter” som vil rykke ud til mulige ulveangreb. 3 af disse har netop 

været på et kursus i Sverige med henblik på at få del i de svenske erfaringer i at 

vurdere, om et angreb på husdyr skyldes ulv. Hans Erik Svart præsenterede det 

udsendte materiale, herunder især oversigten over Naturstyrelsens (NST) 

”ulveudrykninger” til angreb på husdyr. Trine Fugmann oplyste, at en sådan 

oversigt fremover ville blive udsendt til gruppen hver 3. måned. Gruppens 

medlemmer stillede herefter en række spørgsmål til NST og kom med 

kommentarer. Gruppen var generelt kritisk over for NST’s informationsniveau, 

håndteringen af en konkret ansøgning om tilskud til ulvesikkert hegn og DCE’s 

svartid på DNA-analyser vedr. ulv. Gruppen understregede endvidere vigtigheden 

i, at kompensationer for ulveangreb på husdyr sker kulant og ”rundhåndet”. 

Følgende blev drøftet og besluttet: 

 At øge NST’s informationsniveau over for gruppen i form af tilsendelse af 
”ulveudrykninger” hver 3. måned og formidling af evt. andre større 
relevante nyheder. 

 At NST’s responstid ved ulveudrykninger på ca. 24 timer er 
tilfredsstillende, men at NST ikke kan garantere det i alle sager. 
Udrykningstiden vil fremover registreres. 

 At NST i dialog med DCE søger at udarbejde et samlet kort over 
dokumenterede ulveforekomster (DCE’s kort er baseret på information 
tilvejebragt ved en privat fondsbevilling) 

 At detaljeringsgraden for et sådant kort og beskrivelsen i DCE’s notater 
skal være 10 x 10 km suppleret med bynavne 

 At NST og DCE ser på mulighederne for en hurtigere DCE’s svartid på 
DNA-undersøgelser. 

 

Ad. 3. Jacob Christian Bertram gennemgik forvaltningsplanens kombinerede 

kompensations- og tilskudsordning. Gruppen stillede enkelte spørgsmål til 
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præsentationen, herunder om alle sager om kompensation var blevet afgjort på 

grundlag af DNA-test, hvilket blev bekræftet. Anders D. Lassen understregede, 

at forvaltningsplanen også giver mulighed for at udbetale kompensation, hvis 

angrebet blot med overvejende sandsynlighed skyldes ulv. Jacob Christian 

Bertram oplyste, at styrelsens hidtidige praksis skal ses i lyset af at et behov for at 

indhente den nødvendige erfaring, om et angreb på husdyr skyldes ulv, og at de 

udførte DNA-test p.t. også udgør en væsentlig del af grundlaget for at kunne 

overvåge ulv i Danmark. I takt med udviklingen kan der ske justeringer heraf, da 

forvaltningsplanen er dynamisk. Trine Fugmann understregede, at der i øvrigt 

også er visse krav til grundlaget, når staten skal udbetale kompensation. Gruppen 

blev endvidere orienteret om, at NST i løbet af efteråret 2014 og i begyndelsen af 

2015 forventer at iværksætte den informationsindsats, der fremgår af 

forvaltningsplanen, herunder afholdelse af et kick-off arrangement som 

startskuddet til lokale dialogmøder. Trine Fugmann inviterede alle 

organisationerne i ulvegruppen til at deltage (mere information vil følge herom). 

Gruppen gav opbakning til dette. 

Ad. 4. Gruppen drøftede en evt. fortsættelse af arbejdet, selvom det oprindelige 

mandat for gruppen er afsluttet, da forvaltningsplanen er trådt i kraft. Der var 

enighed om at indstille til VFR, at gruppen fortsætter i en 2-årig periode og indtil 

da vil kunne mødes ad hoc for at følge den generelle udvikling af ulv i Danmark, 

herunder forvaltningsplanens videre implementering.  

Ad. 5. Aksel Bo Madsen orienterede om gennemførsel af en undersøgelse af 

rådyrs reaktion på ulv. Bo Håkansson orienterede om, at DN havde foreslået 

NST et Interreg-projekt vedr. ulv med Tyskland. Christian Gamborg oplyste om 

kommende specialer om ulv. 

Ad. 6. Intet at bemærke.  

 

 


