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Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe den 19. 
januar 2018 
 

 

 
Tilstede: Jan Eriksen (Formand), Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening), Birgitte 
Heje Larsen (Dyrenes Beskyttelse), Peter Busck (Skovforeningen), Lars Hvidtfeldt (Landbrug & 
Fødevarer). Mads Flinterup (Danmarks Jægerforbund) Peter Sunde (Nationalt Center for Miljø og 
Energi), Annette Samuelsen (Miljøstyrelsen), Cristina Nissen (Miljøstyrelsen), Hans Erik Svart, Lasse 
Sehested 
Jensen (Miljøstyrelsen). 
 
Ikke tilstede: Trine Berholtz Friis (Friluftrådet), Mark Desholm (Dansk Ornitologisk Forening) 
 
  
1. Godkendelse af dagsorden.  
 
Dagsordenen blev godkendt efter drøftelse af, hvordan gruppens medlemmer indbyrdes 
kommunikerer, herunder hvordan og hvornår offentligheden kan delagtiggøres i gruppens interne 
kommunikation.  

2. Siden sidst (Ulvekonsulenternes besigtigelser).  
 
Lasse Jensen redegør for resultaterne af ulvekonsulenternes besigtigelser og lover på efterspørgsel fra  
Peter Busck  at udarbejde en oversigt for 2017 og udsende til gruppen. Lars Hvidtfeldt præsenterede  et 
notat  fra SEGES som omhandler  landmænds reaktion på vildtkonsulentens arbejde og dyrenes 
adfærdsmønster efter ulveangreb. På efterspørgsel fra gruppen lover Annette Samuelsen, at 
Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til næste møde udarbejder et notat om muligheden for, at særligt 
ramte husdyrholdere selv kan udtage DNA-materiale fra de nedlagte husdyr til overdragelse til 
myndighedernes efterfølgende anvendelse. 

3. Ulves potentielle stresspåvirkning af husdyr (notat fra DCE vedhæftet)  
 
Peter Sunde præsenterer notatet og uddyber de beskrevne metoder.  
 
Peter Sunde redegør for DCE’s seneste notat om ulves potentielle stresspåvirkninger på husdyr. 
 
Lars Hvidtfeldt udtrykker skepsis overfor udsagn i DCE’s notat om, at ulven tilsyneladende ikke 
påfører fårene produktionstab. Lars Hvidtfeldt anfører endvidere, at de forsøg, som er gennemført 
som led i et speciale fra Ålborg Universitet viser, at hegnene ikke er sikre samt at forestillingen om, at 
større husdyr kan forsvare sig mod ulve ikke er korrekt. Bo Håkansson mener, at vi skal have respekt 
for landbrugets bekymring på trods af vores meget begrænsede population af ulve og foreslår om det 
ikke ville være mere oplagt at lave et forsøg vedrørende stress-effekter i samarbejde med tyskerne 
(som har en stor population af ulve). Birgitte Heje Larsen tilkendegiver, at der er rigtig mange 
forskellige variable som kan påvirke husdyrene, og at det derfor er svært at måle præcist hvilken effekt 
ulvens tilstedeværelse har og hvad deres evt. stressbetydning er. Mads Flinterup stiller sig undrende 
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overfor, hvad vi skal bruge et sådant projekt til. Peter Sunde gør opmærksom på, at DCE er blevet bedt 
om at udarbejde notatet, men at DCE også mener, at undersøgelserne er meget uinteressante. I Norge 
kører forsøg med bjørne eller bjørneattrappers effekt på får – hvor det er formålet, at fårene skal blive 
mere stressede af bjørnenes tilstedeværelse. Lars Hvidtfeldt gør opmærksom på, at undersøgelsen af 
stresseffekter er vigtig fordi landmænd oplever markant ændret adfærd hos kreaturer efter angreb fra 
ulv. Landbrugets udgangspunkt er, at man ikke ønsker ulve i Danmark, men når man har taget en 
beslutning om, at der skal være ulve i Danmark skal alle de omkostninger ulven måtte påføre 
landbruget kompenseres. Lars Hvidtfeldt afviser at kvæg skal være mindre udsat. I Norge tager ulven 
elge osv. Tre eksempler fra kvægbesætninger. Oplever at vi taler problemet ned og væk. Peter Busck 
mener at antallet af angreb på får og andre husdyr formentlig vil stige så fokus må være at foregribe en 
udvikling. Lars Hvidtfeldt refererer til nogle amerikanske og franske undersøgelser, som vi kan læne os 
op af, eller andre udenlandske erfaringer. 

Annette Samuelsen minder om, at vi har diskussionen om stress, fordi emnet er rejst fra landbrugets 
side. Emnet blev rejst på borgermødet i Idom og formålet er at undersøge om vi kan få dokumentation 
for ulvens potentielle stresspåvirkninger af husdyr som udgangspunkt for at handle på dette. MST er 
fortsat interesseret i at se om man kan komme det nærmere, hvis der er et ønske om det. Hvis der er 
politisk ønske om at give kompensation for stresseffekterer er det nødvendigt med dokumentation, der 
er tilstrækkelig fx i forhold til EU's statsstøtteregler. MST har også svært ved at se at det er holdtbart 
under DK forhold at lave store eksperimenter vedr. stress, men vi kunne bede DCE om at følge 
udenlandske erfaringer og måske gennemføre en form for lavpraktisk undersøgelse under danske 
forhold: Har vi en fårebedrift i et ulveområde hvor husdyrholdere vil lave nogle registreringer på 
adfærd, produktionstal etc. og så lave noget tilsvarende fra en fåreholdere uden for områder med ulv– 
fx på Sjælland.  Bo Håkansson mener, at det er uproportionalt at pege på ulvene som en uoverskuelig 
samfundsomkostning, særligt når sammenlignes med hunde.  

Birgitte Heje Larsen gør opmærksom på, at der er lande, hvor problemerne er langt større (at folk slås 
ihjel af vilde dyr eller får ødelagt hele deres høst af vilde dyr), men uden at det fører til selvtægt, og 
hvor befolkningen alligevel mødes og taler om problemerne på et fornuftigt niveau. Hun  opfordrer på 
den baggrund til at gruppen taler om problemet i lys af udfordringernes omfang. 
 
Peter Busck gør opmærksom på, at ulvegruppen bl.a. arbejder på at være forebyggende. 
 
Mads Flinterup appellerer til at holde fokus på hvad problemet er, og at eventuelle stresseffekter ikke 
er den største udfordring, men at det er vigtigt, at forvaltningen foregår så smidig og godt som muligt. 
 
Formanden opsummerer at befolkningen har accepteret at vi kompenserer for skader forvoldt af ulve 
og gør opmærksom på, at vi bør fastholde perspektiverne. Formanden noterer sig, at Annette 
Samuelsen har tilkendegivet, at der måske er en tredje og lidt simplere vej for at undersøge ulvens 
potentielle stresspåvirkninger 

4. Orientering om muligt projekt om GPS-mærkning og overvågning af ulve i Danmark. 
Peter Sunde fortæller om projektet.  
 
Peter Sunde orienterer om GPS-mærknings projektet. 
 
Birgitte Heje Larsen bemærker, at zoo-dyrlæger ikke er vant til at bedøve dyr i felten og opfordrer til 
at, det bliver folk med erfaring med bedøvelse af ulve i felten, der kommer til at foretage 
immobiliseringen. 

Mads Flinterup mener kun at det kan gå for langsomt med at igangsætte projektet og appellerer til, at 
man får en så smidig og hurtig sagsbehandling i styrelsen så projektet kan igangsættes.  

5. Revision af forvaltningsplan for ulv (gældende forvaltningsplan og arbejdsplan for 
revision er vedhæftet).  
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Formanden gennemgår udsendte udkast til arbejdsplan til revision for forvaltningsplan for ulv. 
 
Lars Hvidtfeldt har ikke kommentarer til fremsendte, men vil gerne supplere med følgende 
bemærkninger: Kap. 3 De to tilfælde hvor ulven er kommet tæt på mennesker (Ulfborg, Skagen) bør 
beskrives (Skyhed). Ift. de socioøkonomiske aspekter er det ikke kun fra tid til anden at ulven går på 
husdyr. Spørgsmålet omkring erstatningsordningen bør genbesøges. Er der andre metoder som kan 
benyttes ift. hvornår der har været en ulv fx vha. vildtkameraer.  

Tilskud til drift af ulvesikre hegn. Bo Håkansson mener, at man kunne gøre mere ud af at beskrive at vi 
er i en indvandringsfase, hvor der opleves angreb på husdyr hvor ulven pludseligt dukker op og der 
endnu ikke er hegnet. Bør beskrives under fx introduktionen. Kan man gøre noget ift. at rykke ud hvis 
ulven pludselig dukker op i nye områder. 
 
Birgitte Heje Larsen nævner muligheden for at fx rubberfence kan spare landmanden for 
vedligeholdelsesudgifter. 
 
Annette Samuelsen anfører, at MST formodentlig ikke kan nå at udarbejde fuldt tekstbidrag til næste 
møde, men at vi koncentrerer os om fx kapitel 7 (de for gruppen vigtigste punkter). Formanden er 
enig, og foreslår at mødet rykkes fx en måned så vi kan nå længere i teksten. 
 
Lars Hvidtfeldt tilslutter sig og gør opmærksom på at kapitel 5 griber ind i kapitel 7. 

6. Evt.  
 
Vedr. borgermødet i Holstebro på mandag gør formanden opmærksom på mødet og at 
Vildtforvaltningsrådets organisationer er inviteret til mødet. 
 
Peder Bach Thøgersen orienterer om forsøget med opsatte Vildtkameraer hos Storålam og uddeler 
notat. Bo Håkansson opfordrer til at man udsender nyhed om forsøgets resultater. 
 
Næste møde fastlægges til mandag den 9. april kl. 09.00 – 14.00 hos Miljøstyrelsen  
 

 


