
 

NOTAT 

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
 

Naturbeskyttelse 

Ref. LAJEN 
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Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe torsdag 
den 2. november 2017 
 

 

 

Tilstede: Jan Eriksen (Formand), Mark Desholm (Dansk Ornitologisk Forening), Bo Håkansson 

(Danmarks Naturfredningsforening), Bjarne Clausen (Dyrenes Beskyttelse), Peter Busck (Dansk 

Skovforening), Lars Hvidtfeldt (Landbrug & Fødevarer), Peter Sunde (Nationalt Center for Miljø og 

Energi), Kent Olsen (Naturhistorisk Museum Aarhus) Annette Samuelsen (Miljøstyrelsen), Cristina 

Nissen (Miljøstyrelsen), Lasse Sehested Jensen (Miljøstyrelsen). 

Afbud: Trine Berholtz Friis (Friluftrådet) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Meddelelser 

Lasse Sehested Jensen oplyste, at styrelsen i samarbejde med Landbrugsrådgivning 

Syd/Sønderjysk Familielandbrug planlægger et informationsmøde om ulv i Sønderjylland. Det 

blev oplyst at mødet skulle afholdes den 15. november. (Det er efterfølgende blevet besluttet at 

udskyde mødet til et senere tidspunkt.) 

 Lasse Sehested Jensen oplyste, at styrelsen har afholdt møde med forfatterne bag artiklen 

”ulvehegn der virker”. Omstændighederne for brug af hegnene i forsøgene og for de af 

Miljøstyrelsen benyttede ulvehegn kan ikke sammenlignes direkte, men det blev aftalt at holde 

kontakten ved lige, så Miljøstyrelsen, i det omfang det er muligt, kan optimere evt. fremtidige 

ulvehegn.  

 

Annette Samuelsen oplyste, at Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning om regulering af ulv, 

og at styrelsen d.d. har meddelt afslag. (Kopi af afgørelsen er sendt til ulvegruppen.) Dyrenes 

Beskyttelse fremsatte ønske om, at den eksterne ulvegruppe fremadrettet orienteres om 

sådanne sager.  

 

3. Overvågning af ulv 

Kent Olsen og Peter Sunde redegjorde for konsortiets planer for tilrettelæggelse af 

overvågningen af ulv i Danmark. Lars Hvidtfeldt og Peter Busck fremhævede, at det i arbejdet 

med de frivillige bør være tydeligt, at der er forskel på offentlig og privat ejendom mht 

hvordan og hvornår man må færdes. Kent Olsen oplyste, at konsortiet er opmærksom på dette 

forhold og, at de frivillige bliver gjort opmærksomme herpå, når de indgår i samarbejdet, bl.a. 

fordi de underskriver en aftale, hvoraf det fremgår, at færdsel i naturen foregår under respekt 

af den private ejendomsret. Peter Busck og Lars Hvidtfeldt udtrykte ønske om, at det skriftligt 

blev slået fast, at der er regler for adgang til private arealer.  
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Der var en kort drøftelse af forholdet mellem udpegning af ulveområder og overvågningens 

resultater i forbindelse med ulvenes home range. Cristina Nissen understregede, at 

udpegningen af ulveområder fortsat følger de retningslinjer som har været i høring i gruppen. 

Udpegningen sker på baggrund af data om nedlagte husdyr og angreb i et område, mens 

overvågningen har et bredere sigte.  

 

Peter Busck stillede spørgsmål om ophavsretten til prøver. (T.O. kan det oplyses, at 

ophavsrettighederne er reguleret i de almindelige bestemmelser i den indgåede kontrakt pkt. 

12, hvoraf bl.a. fremgår, at ophavsretten til leverancer og resultater tilhører den part, der har 

frembragt disse i henhold til ophavsretsloven, og at styrelsen erhverver en royalty-fri, ikke-

eksklusiv og uigenkaldelig brugsret, der er ubegrænset mht. tid, sted og antal og omfatter 

eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse. Dette svarer til styrelsens standardkontrakt.)  

 

4. Overholdelse af aftale om lodsejeres anonymitet 

Peter Busck lagde vægt på at enkelt-lodsejere forblev anonyme ifm. med angivelse af fund af 

ulv som det blev aftalt da forvaltningsplanen blev udarbejdet og at de præcise koordinater for 

ulvefund, derfor ikke er offentligt tilgængelige. Cristina Nissen redegjorde kort for, at styrelsen 

som offentlig myndighed er underlagt reglerne om aktindsigt og persondata, ligesom det er de 

almindelige regler for færdsel på hhv. privat og offentligt areal, der gælder ift. frivillige. Det 

adskiller sig ikke fra situationen før udbuddet. Forskellen er nu, at der i højere grad sker en 

screening af de frivillige, og at de nu skriver under på individuelle kontrakter, der udstikker 

rammerne for deres aktiviteter, herunder færdsel på private arealer.  

 

5. Henvendelse til Vildtforvaltningsrådet fra Landbrug & Fødevarer 

 

Vedrørende revision af forvaltningsplanen fra 2014 

Lars Hvidtfeldt præsenterede Landbrug og Fødevarers ønske om en revision af 

ulveforvaltningsplanen. Bjarne Clausen mente, at forvaltningsplanen i høj grad tager højde for 

udviklingen. Mark Desholm bakker op om, at planen tager højde for udviklingen og påpegede, 

at der i forvaltningsplanen står, at der havde været 11 hanulve ud over Thy-ulven. Formanden 

tilkendegav at vi må forvente en vækst i ulvebestanden jf. kuldet i Vestjylland og jf. 

udviklingen af ulvebestanden i Tyskland. Bo Håkansson fokuserede på, at forvaltningsplanen 

er dynamisk så vi kan ændre den løbende og efter behov. Bo Håkansson mente vi skulle være 

på forkant med udviklingen fx ifm. overvågningen. Bo Håkansson påpegede, at målet må være 

at vi skal reducere konflikterne mest muligt og ikke ulvebestanden. Det er ikke et mål i sig selv 

at regulere ulven. 

 

Formanden gjorde opmærksom på, at forvaltningsplanen har begrænsninger fx i forhold til 

den internationale juridiske ramme. Formanden mente desuden at vi skal hæfte os ved, at vi 

nu har fået nogle praktiske erfaringer, og at vi selvfølgelig skal se om disse harmonerer med 

planen eller om der er behov for at justere planen. Peter Busck bakkede op om 

forvaltningsplanens formål og ramme såfremt forhold om regulering af problemulve ikke giver 

problemer. Mads Flinterup refererede fra et møde i Bruxelles, at svenske jægere er tilfredse 

med den aktuelle artikel 16 forvaltning af ulv i Sverige.  

 

Vedrørende nødværgebestemmelsen 

Lars Hvidtfeldt gjorde opmærksom på, at Justitsministeriet nu har taget stilling til 

nødværgebestemmelsen. Formanden påpegede, at man ikke skal blande nødværge og 

regulering sammen. Bjarne Clausen bakkede op om, at regulering og nødværge skal holdes 

adskilt og, foreslog, at Justitsministeriets svar vedlægges forvaltningsplanen. Bo Håkansson 
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henviste til svaret fra EU-kommissionen, hvor det nævnes, at der ved regulering altid skal 

foretages en konkret, forudgående vurdering fra myndighedsside. Cristina Nissen oplyste, at 

habitatdirektivet siger noget om regulering, mens at nødværgebestemmelserne handler om, at 

man kan straffritages for en ulovlig handling. Peter Busck tilkendegav, at det var 

Skovforeningens opfattelse at nødværgebestemmelsen hænger sammen med diskussionen om 

problemulv. Lars Hvidtfeldt ønskede, at man tolker/udborer yderligere, hvornår man handler 

i nødværge. Lars Hvidtfeldt mente i denne sammenhæng, at stress forvoldt af ulv på husdyr 

også bør relateres til begrebet nødværge. Formanden gjorde opmærksom på, at det kun er 

retten som kan afgøre, hvornår noget kan defineres som nødværge. Formanden konkluderede 

afslutningsvis, at der som led i revision af i forvaltningsplanen kan henvise til 

justitsministeriets svar ift. nødværge. 

 

Vedrørende problemulve 

Lars Hvidtfeldt tilkendegav at det er vigtigt at man inddrager erfaringer fra andre Europæiske 

lande vedr. regulering af ulv. Annette Samuelsen præciserede, at man allerede under de 

gældende regler kan regulere ulve i Danmark, forudsat at der er forsøgt afværge osv. Mads 

Flinterup opfordrede til, at gruppen forholdte sig til, at ulven for Danmarks vedkommende er 

på bilag 4, og at vi bør undgå at blande danske forhold sammen med forholdene i lande, hvor 

ulven er på bilag 5.. Lars Hvidtfeldt ønskede en afklaring af, om de danske ulve betragtes som 

en del af den centraleuropæiske bestand ift vurderingen af gunstig bevaringsstatus. Cristina 

Nissen henviste til, at styrelsen flere gange har tilkendegivet, at vi betragter de danske ulve 

som en del af den centraleuropæiske bestand, Det klare udgangspunkt i habitatdirektivet er, at 

en arts bevaringsstatus skal vurderes nationalt, men Kommissionen har i deres vejledning 

åbnet for, at man ift. meget mobile arter, kan anlægge en mere grænseoverskridende 

vurdering. Cristina Nissen gjorde opmærksom på, at en sådan fortolkning ift. den danske 

ulvebestand ikke er konfirmeret af EU-Kommissionen. Hun understregede videre, at styrelsen 

også tidligere har understreget, at det ikke er udelukket at meddele reguleringstilladelse, 

selvom en art er i ugunstig bevaringsstatus. Mark Desholm gjorde opmærksom på, at biologisk 

set er ulvene forbundet med den centraleuropæiske bestand, men at det må være sådan, at 

ulvenes forvaltningsstatus afgøres nationalt. Lars Hvidtfeldt gjorde det klart, at vores 

forvaltningsværktøjer skal være effektive, og at det er problematisk, at vi taler om 

individregulering og ikke regulering af en gruppe af problemdyr. Bjarne Clausen henviste til, 

at man i arbejdet med forvaltningsplanen fra starten var enige om, at ulven skulle være her, og 

at det handlede om at finde løsninger på de udfordringer som ulven måtte medføre. Mads 

Flinterup henviste endnu engang til, at gruppen i forhold til det fremsendte materiale, ikke har 

anledning til at tro at der i Danmark er egentlige problemulve. Bo Håkansson hæftede sig ved, 

at vi skal have genbekræftet de aftaler, som forvaltningsplanen bygger på nemlig, at ulven skal 

være her, men at vi selvfølgelig skal håndtere udfordringerne når de opstår. Lars Hvidtfeldt 

gav udtryk for at værktøjet ”regulering” bør være mere operationelt end det er tilfældet i dag, 

og som man ser det er i nogle af vores nabolande, og at man bør være mere 

handlingsorienteret så man kan handle når problemerne opstår. Bjarne Clausen mente til at 

gruppen bør acceptere, at alle er enige om at holde aftalerne og acceptere lovgivningen som 

den er i dag. Lasse Sehested Jensen gjorde opmærksom på, at styrelsen forsøger at være meget 

opmærksom på udviklingen, herunder viden om ulvens udfordringer/løsninger og erfaringer 

fra vores nabolande. Annette Samuelsen gjorde opmærksom på, at styrelsen ikke har modtaget 

henvendelser fra husdyrholdere, som har udtrykt utilfredshed med Naturstyrelsens 

udrykninger, ventetid på svar fra DNA-prøver, udbetalinger eller muligheden for tilskud til 

hegn mv. Formanden sammenfattede, at vi bør kigge på forvaltningsplanen og uddybe samt 

præsicere visse områder. Formanden gav udtryk for at det er vigtigt at  befolkningen har tiltro 

til myndighedernes forvaltning af ulv. 
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Bo Håkansson rejste spørgsmålet om besigtigelseshunde som redskab til at afklare om der er 

tale om ulveangreb og som evt. kunne bidrage til opklaring af, hvorfor der er forsvundet lam 

hos Storålam. Lasse Sehested Jensen forklarede, at der er lavet aftale med Storålam om 

opsætning af vildtkameraer, for at overvåge hegnene og om muligt blive klogere på, hvordan 

får og lam er forsvundet. Bjarne Clausen henviste til produktet Rubberfence, som, er effektivt 

ifm. med hegn som afværgemidler. Lasse Sehested Jensen redegjorde for hegnsordningen, 

som bl.a. indeholder et fast tilskud pr. løbende meter. Det er således op til den enkelte 

ansøger, hvorvidt man ønsker at anvende tilskuddet til alm. ståltråd eller alternativer som fx 

Rubberfence. Lars Hvidtfeldt mente ikke at det er entydigt at hegnene virker. Lars Hvidtfeldt 

tilkendegav endvidere, at diskussionen om ulve i tætbefolkede områder skal tages på EU-

niveau. Mark Desholm opfordrede til, at der politisk bør sættes flere midler af til arbejdet med 

forvaltning af ulve. Lars Hvidtfeldt bad om, at der arbejdes mere med ulvens potentielle 

stresseffekter. Annette Samuelsen oplyste, at styrelsen i forlængelse af DCE’s stressnotat har 

bedt DCE om i samarbejde med DCA, at påbegynde en undersøgelse i gang om stresseffekter 

på husdyr. Mads Flinterup spurgte til hvorvidt landbruget har erfaring med om ulve stresser 

husdyr mere end ræve. Lars Hvidtfeldt mente, at man skal sammenligne ulve med hunde og 

ikke med ræve. Ulven er en ny faktor som kan stresse og påvirke husdyrene. Bjarne Clausen 

fortalte, at det er meget svært at påvise ulves potentielle stressfaktor og adskille netop denne 

stressfaktor fra de mange andre potentielle stressfaktorer, som husdyr udsættes for. Bo 

Håkansson spurgte til om DCE også vil undersøge for stress fra hunde. Annette Samuelsen 

oplyste, at man havde bedt DCE om at inddrage andre stressfaktorer, i det omfang det er 

muligt.  

 

Formanden opfordrede til, at han sammen med styrelsen frem mod ulvegruppens næste møde 

gennemgår forvaltningsplanen og identificerer områder, hvor en opdatering er relevant.  

 

På spørgsmålet om hvorvidt det er muligt at få ulven væk fra habitatdirektivets bilag IV, 

redegjorde Annette Samuelsen kort for, at Kommissionen i forbindelse med fitnesstjekket, 

havde konkluderet, at naturdirektiverne ikke ville blive ændret, og at medlemsstaterne i stedet 

kunne udnytte den fleksibilitet der er i direktivet. 

 


