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1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Dagsorden godkendes. 
 

 

2. Procedure for aflivning af nødlidende ulv Naturstyrelsen orienterer på mødet om  
forvaltningsmulighederne indenfor gældende regler. Flowdiagram vedlægges (bilag 1): 

 

DB har inden mødet fremsendt følgende bemærkninger: 
Ulven må under ingen omstændigheder transporteres til dyrlæge eller andre steder hen, men skal 
aflives på stedet ved skud. Hvis der kommer en diskussion om, hvorvidt ulveunger skal/kan tages 
ind i pleje, er det klart, at sådanne dyr efter endt pleje ikke kan sættes ud i naturen. Der kan måske 
komme forespørgsler fra dyreparker. Ulvegruppen og NST kan vælge at have en holdning nu og her, 
eller vi kan tage akut stilling til problemet, når/hvis det dukker op. 

 

NST gennemgår flowdiagram om sagsgang ved påkørt ulv. NST påpeger, at eftersom ulven er bilag 4 
art og eftersom der knytter sig en særlig interesse i presse og offentlighed til denne art, er det 
nødvendigt at foretage en vurdering af om der er behov for justeringer i den almindelige procedure 
for håndtering af nødstedt (f.eks. påkørt) vildti forhold til ulven. NST påpeger, at diagrammet 
primært er et papir til internt brug. NST gør det klart at papiret er et forsøg på at placere et konkret 
ansvar for håndteringen ved påkørsel af ulv. NST erkender, at der skal foreligge et mere simpelt 
papir til dem, der skal være udfører (borger, Falck osv.). Der skal findes en model, der forener 
hensynet til en enkel og praktisk ordning, men samtidig balancerer hensynet til artsbeskyttelsen, 
som NST er ansvarlig for, dyreværnshensyn og sikkerheds hensyn. SVANA vil efter sommerferien gå 
i dialog med den lokale NST-enhed i Blåvandshug, som er ansvarlige for schweisshundeordningen.  

 

DJ stiller en række spørgsmål til diagrammet. DJ påpeger bl.a. at langt størstedelen af påkørsler 
foregår mellem kl. 18 og 06 og stiller spørgsmålstegn til, hvordan borgere og andre får fat i NST på 
dette tidspunkt?DJ mener, at papiret er ret ildevarslende ift. hvordan vi hidtil har forvaltet ulven i 
DK. DJ understreger, at der forvaltningsmæssigt ikke er forskel på ulv og odder. DJ udtrykker, at 
hvis man definere ulv som andet end vildt, er det et skråplan for den forvaltning vi har for ulv i dag. 

 
Skovforeningen supplerer DJ med, at schweisshundeførerne har den praktiske kompetence til at 
håndtere en sådan situation. Skovforeningen pointerer, at vi er nød til at finde en løsning, som er 
praktisk håndterbar.  
 



Formanden påpeger, at en nedkørt ulv vil medføre en helt anden medieopmærksomhed end fx en 
nedkørt hjort, hvilket også taler for en særlig opmærksomhed på håndtering. Formanden foreslår 
at papiret ikke skal tolkes som et ”ulvepapir” men som et papir for håndtering af fredede arter.  

 
DN støtter op om flowdiagrammet og nævner, at der er et behov for, at gruppen orienteres. DN 
roser at NST er på forkant med forvaltningen, men anerkender at diagrammet kan være mindre 
bureaukratisk.  

 
L&F lægger vægt på, at der er tale om et internt papir, men påpeger, at der er behov for at Falck og 
andre ”mellemled” ved, hvem de skal kontakte.  

 

DCE foreslår, at ”hår” skal tilføjes sammen med ”blod”, i anvisning om, hvad der skal registreres 
vedpåkørsel, da hår også kan benyttes i DNA-analyser.  

 

Det aftales, at en revideret version af papiret/diagrammet sendes til kommentering.i ulvegruppen. 
 

 

3. Orientering om status for DNA-procedurer. Naturstyrelsen indleder og DCE orienterer om nye 
procedurer: 

 

DCE og NatMus anerkender, at det har været en turbulent tid mht. DNA-analyserne, men 
orienterer samtidigt om at fokus nu er ændret. Man har tidligere analyseret på prøver indsamlet 
tilfældigt og prøver af for dårlig kvalitet.Fremover vil indsamlingen af ulvespor være målrettet til 
områder hvor DCE og NatMus har vished om, at der findes ulv – indsamlingen er altså fokuseret i 
felter, hvor det vurderes at der er størst sandsynlighed for tilstedeværelse af ulv. Der vil blive brugt 
en tysk specialestuderende (Felix) og dennes hund (Riga) til sporing af efterladenskaber fra ulv i 
udvalgte områder (Midtjylland, Vestjylland og Hoverdal Plantage). Prøverne vil blive analyseret i 
Tyskland efter internationalt anerkendte metoder. Det er dog meningen at hvert land på sigt, skal 
stå for egne analyser. Der er prioriteret nye folk til området. DCE har rammeaftale med 
Senckenberg (det tyske analyseinstitut) om indsendelse af prøver. Aftalen er uafhængig af analyser 
for nedlagte husdyr for Naturstyrelsen. DCE og NatMus pointerer, at der i fremtiden vil være flere 
medarbejdere på DCE og NatMus, som er ansvarlige for forskningsopgaver vedr.ulv, end det 
tidligere har været tilfældet tidligere.  I det fremtidige arbejde prioriterer DCE og NatMus at påvise 
yngleforekomst og stationære individer. Fokus fjernes altså fra strejfende ulve til mere stationære 
ulve og til spørgsmål om, hvor de færdes, hvordan deres overlevelsessucces er etc. . Målet er at 
skabe overblik og følge udviklingen, så vi ved, om der er familiegrupper, stationære enkeltindivider 
eller strejfende enkeltindivider. Ved udgangen af 2016 ønsker DCE og NatMus at afrapportere om 
status til ulvegruppen og NST. NatMus oplyser, at der arbejdes på at etablere en struktureret 
database, så der kan findes ny information efter tysk skabelon. I øjeblikket arbejdes der meget med 
at skabe overblik. Der arbejdes ligeledes på nyt udbredelseskort (med foto og hvis muligt DNA-
analyser). Databasen laves, så den kan sammenlignes direkte med den tyske database. 
 
Formanden takker forDCE’s præsentation og anerkender skift i fokus fra strejfende ulve til 
territorielle ulve. 
 
Skovforeningen spørger, om data kan sammenligne med de tyske data. Dette bekræftes af DCE og 
NatMus. Skovforeningen spørger om indsamlingen fra frivillige kommer til at foregå efter de nye 
retningslinjer. DCE svarer, at der samarbejdes med de frivillige om at standardisere 
indsamlingsmetoderne. Skovforeningen spørger til samarbejdsrelationer med KU. DCE oplyser at 



der pt. ikke er samarbejde med KU. 
 
NST oplyser at man ikke kan eller vil tvinge universiteterne til at samarbejde. NST vil derimod 
kræve, at prøver betalt af styrelsen bliverudført efter internationalt anerkendte retningslinjer og 
procedurer. DNA-analyserne bliver indtil videre foretaget på Senckenberg analyseinstituttet i 
Tyskland. P.t er NST’s prioritet at få udført DNA analyser, så det kan afklares, om der skal udbetales 
kompensation ved mistanke om konkrete ulveskader.  NST er selvfølgeligt interesseret i at være 
orienteret om forekomstena f ulve i Danmark, men har ikke vurderet at der nu og her er behov for 
overvågning.  

 

DJ stiller spørgsmålstegn ved hvilke strategiske overvejelser der ligger til grund for, at der udføres 
DNA-analyser i Danmark samt, at der benyttes tysk specialestuderende meget langt fra de danske 
ulve? DCE oplyser at Felix, den tyske specialestuderende er anerkendt for sit arbejde og tidligere 
har udført indsamling/kortlægning for los. Det understreges, at DCE udelukkende bruger Felix og 
hans hund til at teste en metode af – de indsamlede prøver DNA-analyseres stadig. DJ spørger til, 
hvorfor der moniteres i Blåvandshug i stedet for Thy. DCE og NatMus anerkender, at det også 
kunne have været Thy, men fortæller at det er et spørgsmål om ressourcer, ideelt set ville DCE have 
moniteret seks steder.  
 
L&F understreger, at det vigtigste er, at vi kan stole på det arbejde, der bliver lavet. Om prøverne 
sendes til Tyskland er ikke så vigtigt, så længe vi får de rigtige resultater. L&F er derudover enig i, at 
vi bliver nødt til at prioritere de begrænsede ressourcer og anerkender ved samme lejlighed, at det 
er vigtigt at de stedfaste ulve nu bliver prioriteret frem for de strejfende ulve.  
 
Formanden anerkender også den prioriterede tilgang, der nu lægges for dagen. Formanden fastslår, 
at Vildtforvaltningsrådets rolle er at komme med anbefalinger til ministeren, men at det er 
ministeren der beslutter. 
Skovforeningen spørger tilophavsrettighedertil de indsamlede prøver. NatMusoplyser, at prøverne 
tilgår NatMus i Århus og at prøverne desuden tildeles et museumsnummer.   
 

 

4. Status for ulvebestandens udvikling i Danmark og nabolande Naturstyrelsen orienterer på mødet (bilag 
2): 

 

NST underretter om ulvebestandens status. NST har deltaget i møde i Kiel, hvor Tyskland havde 
indkaldt til møde om udbredelsen af ulve i Tyskland inkl. alle nabolande. De forskellige tyske 
delstater har forskellige måder at håndtere ulv på. Eksempelvis er det ikke alle, som yder erstatning 
for nedlagte husdyr. Det blev ved mødet aftalt, at landene orienterer deres respektive naboland, 
hvis der sker noget relevant, fx hvis et ulvepar etablerer sig tæt på grænsen. 
 
DJ spørger til hvor i landet de 4 sikre ulvefund er fundet. DCE svarer, at man er i gang med at 
udarbejde en liste, som skal danne overblik over netop dette. 
 
 

5. Antal udrykninger, udbetalinger mv. Naturstyrelsen orienterer på mødet om udrykninger mv. i løbet af 
2016 (bilag 3):  

 

NST orienterer om et meget lavt antal udrykninger i 2016. 
 



L&F spørger til hvad betydning de fejlagtige prøver har haft, og om fejlen har været ulv vs ræv og 
ikke ulv vs ulv. NST svarer, at betydningen er begrænset, da prøverne kun er et redskab i den 
samlede vurdering, menat fejlene alt andet lige må have haft en betydning. DCE svarer, at der har 
været en ca. 12 pct. falsk positiv rate.  

 

DJ spørger til hvor sikre vi er på de DNA -analyser, som har visthund. DCE kan ikke svare på dette. 
 

 

6. Den Løbende orientering af Ulvegruppen. Punktet er fremsat efter ønske fra Dansk Skovforening: 
 

Skovforeningen pointerer, at hvis ulvegruppen skal have sin berettigelse, skal gruppen løbende 
informeres og opdateres. 
 
NST oplyser at styrelsen er indstillet på at informeregruppen så godt som muligt. NST uddyber, at 
når gruppen ikke har hørt noget i den senere tid, er det fordi der har været stille på ”ulvefronten”. 
 
DN fortæller de har informationer fra frivillige, som oplyst at have henvendt sig til styrelsen uden at 
informationerne er gået videre til gruppen. DN nævner påkørslen af en ulv i Nordjylland som 
eksempel. NST oplyser, at man ikke er bekendt med henvendelser, der ikke er gået videre, men at 
der jævnligt modtages henvendelser om observation af formodet ulve som dog oftest ikke af NST 
kan bekræftes som ulv. NST videresender ikke denne type oplysninger.  

Fremadrettet lover NST at sikre at ulvegruppen får relevante informationer, med jævne 
mellemrum. 
 
NatMus opfordrer til, at alle billeder som NST ikke kan udelukke viser ulv, sendes til NatMu, som 
bestræber sig på at etablereensamlet database i Danmark.  
 
DJ erkender, at det ikke er let at finde det helt rigtige niveau for informationsdeling, men 
understreger, at det vigtigste dog er, at vi får et enstrenget informations-flow. DJ spørger i denne 
forbindelse, om det er NST eller NatMus, som skal videreformidle til gruppen.  

 
Formanden gør det klart, at vi på et tidspunkt får brug for mere viden og overvågning. Det er 
desudenformandensopfattelse, at vi kommer til at arbejde med organisationen og 
ansvarsfordelingen.  
 
Skovforeningen opfordrer til at DCE og NatMus informerer eks. kvartalsmæssigt.  
 
Formanden gør det klart, at gruppen skal informeres af DCE og NatMus før medierne. 
 

 

7. Opfølgning på møder med frivillige Formanden orienterer om status for samarbejdet med de frivillige: 
 

Se punkt 8.  
 

 

8. Hvad er perspektiverne for det fremtidige arbejde - f.eks. det næste år. Formanden lægger op til en 
drøftelse af forventede udfordringer og aktiviteter på ulveområdet i Naturstyrelsen og i ulvegruppen: 
 

 



Formanden beskriver model for fremtidig overvågning ved hjælp af frivillige 

 

Med udgangspunkt i Forvaltningsplan – håndteres egentlig forvaltning og overvågning, hvor 
frivillige indsamlereksempelvisdødfundne byttedyr, fækalier, fotos. Overvågningen kan også give 
anledning til at ændre i forvaltningsplanen. Vi kunne eksempelvis gøre brug af flere end Projekt 
Dansk Ulv og Ulve Tracking. Indsatsen kunne kvalificeres gennem gruppens organisationer (fx DOF, 
DJ, Friluftrådet) og på denne måde udvider protokoltilgangen ved kursusgennemgang til 
interesserede medlemmer. Dette kræver selvfølgelig ressourcer. Det største potentiale for 
overvågning ligger i anvendelse af Citizen Science.  
 
DCE kommenterer, at processen for ringmærkning er et foregangseksempel. DCE mener dog ikke, 
at man behøver mere end ca. 20 frivillige personer til at dække det faktiske behov for overvågning 
af ulv i Danmark – heller ikke på sigt, når/hvis ulven for alvor har etableret sig.  
 
DN støtter forslaget og pointerer, at der ikke kommer data uden frivillige. Hvis forslaget sættes i 
værk formidles alle informationer et sted hen, og ÅU/DCE vil geografisk kunne prioritere de 
frivilliges indsats. 
 
NST oplyser, at man sammen med DCE og NatMus tidligere har været langt med et stort 
overvågningsprojekt, men da det viste sig, at der ikke havde været så mange ulve alligevel, valgte 
styrelsen at udskyde overvågningsprojektet. Udskydelsen skydes dels at man ville vente til DCE fik 
genopbygget sin troværdighed, dels at det kan være vanskeligt at begrunde, når der tilsyneladende 
ikke er så mange ulve. 

Formanden foreslår at overvågningen i givet fald organiseres under NatMus hat.  
 

DN pointerer at de frivillige i dag ikke får nogen anerkendelse af deres indsats. En model hvor man 
som frivillig får kurser, deltager i f.eks. et årsmøde sammen med ulvegruppen og evt. internationale 
kapaciteter, vil sammen med refusion af kørsel og batterier med mere øge de frivilliges incitament 
til at fortsætte arbejdet. 

NatMus oplyser, at man i forvejen bruger meget tid på Citizen Science. Ulven er bare endnu en 
art.museet kan kigge på. Der kan drages paralleller til eksisterende atlasundersøgelser. 
Overvågning af ulvvil blot være mere dynamisk. 
 

Skovforeningen understreger, at det er vigtigt, at der også er opbakning fra ministeriet til, at en 
sådan overvågning organiseres. 

 
DN oplyser, at det kun kan gå for langsomt med at kvalificere overvågningen og gjort brug af de 
frivillige. 
 
L&F støtter et godt men begrænset frivilligt korps, som bliver inddraget, så evt. rygter holdes i snor. 
Dem der ”ved”, at der er hvalpe skal på denne måde være med til at bevise det. 
 
Formandener enig i et begrænset antal frivillige indsamlere (eks 20) og lægger vægt på 
organisationernes opbakning til de (20) frivillige indsamlere. DN og DJ vil bakke op om frivillige 
medlemmer. 
 

Formanden vil gerne følge op på indsats med frivillige ved kommende møder. 
 

 



9. Evt: 
 

Planlægning af næste møde. Næste møde afholdes ultimo november eller primo december. DJ NST 
lover at udsendedoodle med opfordring til at svare indenfor en uge. 
 

DCE oplyser at Dansk Pattedyrsforening vil lave et møde/konference om ulv og opfordrer til at man 
venter til efter nytår, hvor DCE har data og spørger om gruppen kunne være interesseret i at 
deltage. Vi skal melde tilbage inden alt for længe.  
 

DJ oplyser om at august nummeret af Jæger indeholder et stort tillæg om ulv. 


