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Kort referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe 1. 
februar 2016 
 

Deltagere: Aarhus Universitet, DCE (Flemming Skov, Liselotte Wesley-Andersen), 

Landbrug & Fødevarer (L&F) (Henrik Bertelsen), Danmarks Jægerforbund (DJ) 

(Mads Flinterup), Danmarks Naturfredningsforening (DN) (Bo Håkansson), 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) (Mark Desholm), Dansk Skovforening (DS) 

(Peter Busck), Dyrenes Beskyttelse (DS) (Birgitte Heje), Friluftsrådet (FR) 

(Christina Kaaber- Bühler), Naturstyrelsen (NST) (Annette Samuelsen, Cristina 

Nissen, Lasse Jensen, Hans Erik Svart), Vildtforvaltningsrådets formand Jan 

Eriksen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes. 

 

2. Orientering om NST’s udrykninger (oversigt vedlagt) 

Der bliver orienteret om NST’s udrykninger. L&F spørger til hvilke typer 

besætninger vi kommer ud til? NST spørger ulvekonsulenterne om dette og vender 

tilbage mhp. at landbruget evt. kan målrette orientering/information til 

husdyrholderne. 

 

3. Status for de danske ulve - hvor mange familiegrupper har etableret 

sig i Danmark og evt. allerede har ynglet/dannet flokke? 

NST orienterer om at vi endnu ikke har fundet bevis for ulvehvalpe, på trods af 

vores kameraovervågning i St. Hjøllund Plantage. 

 

4. Opdateret oversigt over DNA analyser 

DCE orienterer på mødet om opdaterede data og gennemgår mundtligt spørgsmål 

fra NST fremsendt til DCE den 22. januar 2016. DCE beklager at der har været 

meldt ud på et usikkert grundlag. DCE forklarer princip i forskellige 

analysemetoder indenfor CEWOLF samarbejdet. DCE vil udsende 

pressemeddelelse for at delagtiggøre offentligheden i verificeringen. Formanden 

fremhæver at NST og gruppen udfordres på troværdigheden som følge af 

justeringen fra 40 til højst 20 - 23 ulve Der udtrykkes støtte til samarbejdet 

indenfor CEWOLF og udtrykkes ønske om, at DCE også får kontakt til Statens 

Naturhistoriske Museum. L&F og DJ udtrykker, at selvom nedjusteringen er 

ærgerlig, er det uden betydning for forvaltningen af ulv i Danmark om der i 

perioden har været 40 eller 20 ulve. 
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5. Orientering om forsøgsprojekt med hundefører og sporhund 

NST orienterer om møde mellem NST og hundefører Johnny Bastian og hans 

sporhund Novo. Sporhunden har gennemgået et kursusforløb på det svenske 

vildtskadecenter som skulle gøre den i stand til at markere for rovdyr (bjørn, los, 

jærv og ulv). Der pågår en afklaring om betydningen af tilhørende certifikater som 

skal afklares mellem Naturstyrelsen og det svenske vildtskadecenter. NST 

kontakter de svenske myndigheder for yderligere information. DJ efterspørger, at 

myndighederne har deres egen hund. DJ fremhæver at den pågældende 

hundefører ved evt. aktioner (eks. opsporing og aflivning af problemulv), vil blive 

genstand for stor personlig bevågenhed, samt at der ifølge DJ’s kendskab ikke er 

andre myndigheder, der benytter sig af freelance hundeførere til at træffe 

forvaltningsmæssige afgørelser. FR mener, at man bør kunne hyre en sådan hund 

ind på konsulentbasis. Naturstyrelsen oplyser, at man ikke agter at eje 

sporingshunde i styrelsens regi, men at man i en given situation vil kunne have et 

ønske om at hyre en ekstern hund på alm. ekstern konsulentbasis. NST informerer 

løbende gruppen når vi har svar/resultater fra det svenske vildtskadecenter. 

 

6. NST følger op på tidligere drøftelse om ynglende ulve og 

driftsarealer (NST orienterer på mødet) 

NST gør opmærksom på at problemet er det samme for alle andre bilag IV arter. 

NST vil arbejde på et administrationsgrundlag som kan udsendes til de berørte 

lodsejere mv. Det primære formål er at forberede den situation, at der meldes om 

ynglende ulv på driftsarealer. DJ mener ikke, at vi gør ulven nogen særlig stor 

tjeneste ved at blive meget konkrete i en vejledning. DN (Bo Håkansson) lægger 

vægt på, at man skal kunne melde fortroligt ind til styrelsen og fremhæver, at det 

ikke bør få økonomiske konsekvenser hvis ulven yngler på ens matrikel. DOF 

lægger vægt på at man skal være forsigtig med hvor restriktive krav der stilles i en 

sådan vejledning. Det vil formentlig kun forekomme meget sjældent, at ulven 

yngler i plantager og på andre driftsarealer. L&F vil med spænding afvente 

administrationsgrundlaget.. Der synes generelt at være konsensus om at en 

”overbeskyttende status” vil kunne have den modsatte virkning overfor ulven. 

 

7. Møder med Ulvetracking.dk og Projekt Dansk Ulv (Formanden 

orienterer på mødet) 

Formanden orienterer om de to møder mellem henholdsvis Ulvetracking.dk og 

Projekt Dansk Ulv og NST og formanden. Det bemærkes, at Ulvetracking.dk havde 

ønsket at få Statens Naturhistoriske Museum med til mødet med NST. Det blev 

desuden bemærket, at grupperne havde et endog meget stort engagement og en 

stor viden om ulve i Danmark. 

 

8. Oplysningsinitiativ rettet mod hundeejere (Formanden orienterer 

på mødet) 

Formanden orienterer om initiativ rettet mod danske hundeejere. Tanken er at der 

skal orienteres på organisationsniveau, og at der i den forbindelse skal indkaldes 

til et møde hos Naturstyrelsen. Henrik Bertelsen foreslår at også DN indkaldes. DS 

(Peter Busck) foreslår at også politiet indkaldes. 
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9. Dansk strategi for overvågning af og forskning i ulves 

bestandsdynamik og konsekvenser for miljø og samfund (DN) (NST 

orienterer på mødet) 

NST orienterer om de elementer styrelsen forventer skal indgå i et kommende 

projekt, nemlig bestandsdynamik (migration bestandsstørrelse mm), habituering, 

betydning for vildtet og udarbejdelse af metode til overvågning, Gruppen 

efterspørger noget mere konkret om projektet. NST forventer at kunne informere 

nærmere til næste møde. 

 

10. Kontakt mellem danske og tyske forvaltningsmyndigheder vedr. 

udveksling af information og samordning af fremtidig 

forvaltningsstrategi (DN) (NST orienterer på mødet)  

Der er etableret kontakt til de tyske myndigheder og det er aftalt at vi betragter 

den centraleuropæiske bestand som fælles. Vi har derfor et behov for et fælles 

samarbejde. Vi afventer møde med Slesvig Holsten. 

 

11. Møde/workshop med John Linnél fra IUCNs rovdyrs-specialist 

gruppe (DN) (DN orienterer på mødet) Ulvegruppen ønsker at mødes med John 

Linnél – evt. i kombination med at kommende ulvegruppemøde. Næste møde 

doodles til at afholdes umiddelbart inden sommerferien i juni. Hvis det er 

afgørende for John kan mødet holdes i København. 

 

12. Evt. 

DJ fortæller om hændelse i Tyskland hvor kondiløber måske/måske ikke blev 

opsøgt af to ulve. Der opfordres til at vi holder en åbenhjertig dialog hvor debatten 

ikke bliver polariseret. L&F stiller spørgsmålstegn ved om vi holder gang i 

processen med at tale om ulven. Efterlyser at vi som ulvegruppe deltager i mere 

debat om ulven. DN foreslår at vi fortsætter med ulvemøder. Formanden foreslår 

at vi afsætter tid til at brainstorme hvordan vi kommer videre med denne 

informationsindsats. 

Næste møde bør holdes umiddelbart inden sommerferien i juni. 

 

NB: Mads og Liselotte har deltaget i Nak og Æd hvor ulven også blev debatteret. 

Bliver sendt den 19. marts 2016. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lasse Jensen 

72 54 21 40 

lajen@nst.dk 


