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Naturbeskyttelse 

Ref. LAJEN 

J. nr. SVANA-637-00004 

Den 14. juli 2017 

 

 
Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets 
ulvegruppe torsdag den 29. juni 2017 
 
 
Tilstede: Jan Eriksen (Formand), Mark Desholm (Dansk Ornitologisk 
Forening), Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening), Birgitte 
Heje (Dyrenes Beskyttelse), Peter Busck (Skovforeningen), Henrik 
Bertelsen (Landbrug & Fødevarer), Trine Berholtz Friis (Friluftrådet), 
Peter Sunde (Nationalt Center for Miljø og Energi), Annette Samuelsen 
(Miljøstyrelsen), Cristina Nissen (Miljøstyrelsen), Lasse Sehested 
Jensen (Miljøstyrelsen). 
 
Fraværende: Mads Flinterup (Danmarks Jægerforbund). 
 

- Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
- Meddelelser 

Formanden berettede om ulvemødet i Idom hvor ca. 170 
mennesker deltog.  

 

Formanden fortalte, at ministeren har udtrykt at mødet i Idom 
blev holdt og opfordrede til yderligere møder eller lign. 
Informationsinitiativer om ulven. 

 

Bo Håkansson opfordrede til, at styrelsen gør mere ud af (bl.a. 
på styrelsens hjemmeside) at fortælle offentligheden  fakta om 
ulven, fx at hegnet virker efter hensigten og tilkendegav, at DN 
gerne stiller op, hvis der skal afholdes yderligere 
informationsmøder. 

 

Henrik Bertelsen tilkendegav, at han helst er fri for flere møder 
lige nu, men gjorde samtidig opmærksom på, at L&F gerne stiller 
op, hvis der opstår nye”ulveområder” eller,hvis der på anden 
måde opstår en forstærket aktualitet. Henrik Bertelsen gav 
desuden opbakning til  ønsket om yderligere faktabaseret 
information om ulven – herunder at hegnene virker. 

 

Formanden fortalte om artikel i Weekendavisen hvor Hans Peter 
Hansen fra DCEgav sociologiske betragtninger om 
ulveforvaltningen. Formanden spørger gruppen, om det kunne 
det være en ide at invitere Hans Peter Hansen med til næste 
møde i ulvegruppen, hvilket der var tilslutning til. 

 

Henrik Bertelsen efterspurgte til ulvegruppen en opgørelse over,  
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hvor ulvene kommer fra, og det blev foreslået at en sådan lægges 
i Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 
- Ulvens potentielle stresspåvirkning af husdyr (Bilag 1) 

Henrik Bertelsen roste det fremsendte notat og pointerede, at vi 
bør koncentrere os om husdyrene og ikke de vilde dyr. Henrik 
foreslog, at man i forhold til fårene starter med at indhente 
erfaringer om ulvens eventuelle stresspåvirkninger fra Storålam. 
Der kan imidlertid ligge en udfordring ift. besætninger med 
kreaturer, som der ikke er  nogen hegnsordning for. Henrik 
Bertelsen mente derfor, at der især manglede undersøgelser om 
stresspåvirkningen af kreaturer.  

 

Peter Busck gjorde opmærksom på, at der i dele af 
jægerbefolkningen er opfattelse af, at vildtet opfører sig 
anderledes ved ulvens tilstedeværelse. Det blev vi fortalt at det 
svenske Jægerforbund under Ulvegruppens ekskursion i Sverige. 
Vi blev ligeledes foretalt fra tyske jægere at især Vildsvin men 
også kronvildt opfører sig anderledes når der er ulve i området. 
Tyskerne berettede og vildsvinerotter på mere end 50 stk mod 
nomalt 8-10 i en rotte/gruppe.  
Peter Busck opfordrede Peter Sunde og Co at tale med de folk ( 
både i sverige og Danmark ) der har oplevet ulveangreb da 
samtaler kunne give inspiration og måske forbedre design af 
undersøgelsesmetoder. 

 

Bo Håkansson gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at få 
belyst stresspåvirkninger for både kvæg og får.  
Mark Desholm læste notatet fra DCE sådan, at der er kigget 
rundt i verden for at se, om der er påvist en stresseffekt, hvilket 
der ikke synes at være. MD gjorde opmærksom på, at man 
potentielt kan undersøge mange aspekter, men at 
undersøgelsernes værdi skal stå i forhold til omkostningerne. 

 

Peter Busck mente modsat Mark Desholm, at notatet pegede på, 
at ulvens tilstedeværelse har en stresspåvirkning af dyr.  

 

Bo Håkansson gjorde opmærksom på, at ulvegruppen har til 
opgave at arbejde for at reducere konflikter mellem ulv og 
mennesker, og  at gruppen derfor skal respektere 
konflikterne/bekymringerne. Uanset om der umiddelbart ikke 
forventes at være fagligt grundlag for bekymringen, bør der 
derfor laves en faglig vurdering, som kan formidles.  
 
Henrik Bertelsen syntes heller ikke at man af notatet kunne 
konkludere, at der ikke er var et problem, og at det er vigtigt at 
målrette undersøgelser derhen, hvor der er brug for dem, dvs. 
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ift. kreaturer hvor vi ikke tilbyder nogen hegnsordning. 

 

Annette Samuelsen bemærkede,  at Miljøstyrelsen er meget 
optaget af at eventuelle undersøgelser målrettes, så de giver 
anvendelige svar. Det kunne således være relevant at gå videre 
med undersøgelser som belyser eventuelle stresseffekter på 
kreaturer. Miljøstyrelsen betragter derimod eventuelleeffekter 
på vilde dyr som naturens gang, og mindre relevant i denne 
sammenhæng.  

 

Formanden sammenfattede, at vi befinder os i et krydsfelt 
mellem forskning og almenvellets interesser. Ulvegruppen har til 
opgave , at arbejde for at konflikter reduceres så vidt som muligt 
så ulven kan være integreret del af den danske fauna, sådan som 
forvaltningsplanen også er udarbejdet. Det kan godt være, at 
videnskaben konkluderer, at stresspåvirkningerne er minimale – 
hvis overhovedet tilstedeværende – men det er vigtigt  at 
undersøge/belyse området. Formanden tilsluttede sig desuden 
at det ville være oplagt, at starte med at spørge 
virksomheden/fåreavler; Storålam, om der er  dokumenteret 
produktionstab på de resterende får efter forårets ulveangreb.  

 
- Notat om status for ulv sendt til Vildtforvaltningsrådet 

den 13. juni, inkl. opdateret oversigt over tilsyn og 
DNA-resultater (Bilag 2) 
Miljøstyrelsen gennemgik det til ulvegruppen udsendte 
statusnotat – herunder opdateringer af hændelser siden notatets 
fremsendelse. Det blev aftalt, at det bør præciseres, hvornår 
Miljøstyrelsen kan stille krav om hegning. En sådan præcisering 
kan ske, næste gang vi kigger på forvaltningsplanen eller i form 
af en tilføjelse til forvaltningsplanen. 
 

- Forvaltningsstrategi for regulering af problemulv 
(Bilag 3) 
Annette Samuelsen gjorde indledningsvist opmærksom på, at 
strategien er direktionsgodkendt og forelagt ministeren og 
således til gruppens orientering. Strategien er et internt 
arbejdspapir som definerer arbejdsgange i styrelsen i tilfælde af 
eventuel problemulv.  

 

Mark Desholm efterpurgte, at strategien tager stilling til 
situationer, hvor nødværgebegrebet kan komme i spil.  

 

Cristina Nissen oplyste, at nødværge er en akut situation, hvor 
der ikke søges om tilladelse efter vores regler men hvor retten 
efterfølgende skal tage stilling til hvorvidt Justitsministeriets 
regler er overtrådt.  
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Gruppen var generelt enig om, at man kunne overveje at 
udbygge strategien med flere eksempler på, hvad problemulve 
er, og hvad problemulve ikke er. Gruppen var endvidere enig om, 
at man også kunne henvise til, at de i strategien beskrevne 
konkrete overvejelser, bygger på eksisterende viden og notater 
fra DCE. Indledningsvist bør det endvidere beskrives at MST 
altid vil foretage konkrete overvejelser.  
 
Bo Håkansson opfordrede til, at styrelsen i det lys uddyber hvad 
"habitatdirektivets artikel 16" rummer, herunder de 2 specifikke 
og indbyrdes uafhængige præmisser om, at der skal være tale om 
"væsentlige skader" samt at der "ikke er andre muligheder". 
Cristina Nissen bekræftede disse 2 præmisser. 

 

Formanden konkluderede, at offentligheden, måske vil nærlæse 
papiret med lidt andre briller, end NST og MST har anvendt ved 
udarbejdelse af papiret. Derfor er der nok et behov for at gøre 
papiret lidt mindre internt, så det kan læses af flere. 
 
Henrik Bertelsen gjorde opmærksom på, at ulve som udviser 
truende eller irrationel adfærd kan være andre end rabiesramte 
ulve. Miljøstyrelsen bør endvidere kunne bemyndige private til 
at foretage regulering af specifikke ulve, som viser truende og 
irrationel adfærd. 
 
Mark Desholm gjorde opmærksom på, at man med fordel kunne 
spørge DCE på forhånd om hvorvidt en regulering af en 
problemulv vil have betydning for den centraleuropæiske 
bestand. Formanden påpegede desuden, at rækkefølgen mellem 
de forskellige typer af problemulve ikke er den samme hele vejen 
igennem dokumentet.  

 

Annette Samuelsen takkede for kommentarerne, som 
Miljøstyrelsen vil gå videre med. 
 

- Orientering om status for overvågningsopgaven 
Annette Samuelsen oplyste, at Miljøstyrelsen forventer at sende 
projektet i udbud i løbet af sommeren.  

 

Henrik Bertelsen gjorde opmærksom på, at såfremt gruppen 
ikke spørges til råds om overvågningens omfang inden projektet 
sættes i værk, kunne gruppen nok godt have holdninger til 
niveauet efter at projektet er igangsat.  
 
Bo Håkansson mindede om gruppens tidligere overvejelser på 
baggrund af besøg i Sverige og Tyskland, hvor Danmark blev 
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opfordret til at sikre DNA oplysninger med henblik på mulighed 
for individbestemmelse. Det er forudsætningen for at kunne 
skabe overblik over antallet af ulve og det indbyrdes slægtskab.  

 
- Evt. 

Mark Desholm opfordrede til, at vi lægger mødereferater på 
hjemmesiden. 

 

Birgitte Heje Larsen bad om, at Miljøstyrelsen for 
fremtideninkluderer oplysninger om mødetidspunkt,mødested 
mv. i dagsordensfremsendelse og ikke kun i mødeindkaldelsen. 

 
- Fastsættelse af dato for næste møde 

Gruppen fastsatte næste møde til afholdelse den 7. december kl. 
10. i Randbøl. 

 


