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Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe den 9. 
april 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), Mark Desholm (Dansk Ornitologisk Forening), Simon 

Thorkelin (Pinaldo RubberFence) under punkt 2, Annette Samuelsen (Miljøstyrelsen), Cristina Nissen 

(Miljøstyrelsen), Hans Erik Svart (Miljøstyrelsen), Lasse Sehested Jensen (Miljøstyrelsen). 

 

Ikke tilstede: Trine Berholtz Friis (Friluftrådet), Peder Bach Thøgersen (Naturstyrelsen). 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt efter bemærkninger fra Birgitte Heje Larsen og Mads Flinterup. 

 

2. Præsentation af produktet Pinaldo RubberFence ved Simon Thorkelin 
Simon Thorkelin præsenterede produktet Pinaldo RubberFence og anbefaler det svenske 

Vildtskadecentrets bog om rovdyrsikre hegn. Simon Thorkelin oplyste, at tråden forhandles i ruller på 

250m og 1000 m og koster 9 kr. pr. meter. Simon oplyste endvidere, at der i Sverige qua EU-midler 

ydes et fast tilskud på 50 svenske kr. pr. meter. 

 

3. Orientering om og refleksioner efter dialogmøde i Idom-Råsted den 3. april 
Formanden orienterede om møde i dialogforum i Idom-Råsted den 3. april. Hans Peter Hansen ved 

Aarhus Universitet var leder af dialogforummet. Bo Håkansson tilkendegav, at det var et rigtig godt 

møde og præsentation af viden og fakta havde været afgørende for dialogens succes. Bo Håkansson 

opfordrede til at den lokale konstruktive tilgang anerkendes og opretholdes også i fremtiden ved at 

sikre dialog også i ”ny” områder hvor ulve måtte etablere sig. Peter Busck bakkede op men tilføjede, at 

mødet viste, at der er ”langt” fra forvaltningen til der, hvor de lokale udfordringer er. Birgitte Heje 

Larsen var også imponeret af deltagernes engagement og måde at løse udfordringerne på. En aktiv 

dialog mellem forvaltningen og den lokale befolkning er afgørende for en ordentlig håndtering. 

Formanden gjorde opmærksom på, at formidling fra forskere og myndigheder er afgørende for, at 

lokalbefolkningen kan leve med ulven og løse potentielle udfordringer konstruktivt. Annette 

Samuelsen lovede, at Miljøstyrelsen eftersendte en PDF om projekt ulvedialog til ulvegruppen. Lars 

Hvidtfeldt gjorde opmærksom på, at myndighederne skal gøre brug af den viden der opstår lokalt. 

Peter Busck og Lars Hvidtfeldt fandt begge at Aarhus Universitet skal indskærpe, at frivillige 

overvågere skal respektere almindelige regler for færdsel i skovene, herunder den private ejendomsret. 

Lasse Sehested Jensen fortalte, at der for så vidt angår den aktive overvågning, er indgået kontrakter 

om bl.a. overholdelse af gældende adgangsregler med de frivillige indsamlere, mens den såkaldt 

passive overvågning er baseret på observationer fra offentligheden, som typisk ikke leder efter ulve, 

men observerer dem i andre sammenhænge. Lasse Sehested Jensen gjorde desuden opmærksom på, at 
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Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulven for Miljøstyrelsen, i 

pressemeddelelser har opfordret til, at indsamling mv. skal foregå efter gældende adgangsregler. Peter 

Busck spurgte om det var en del af kontraktgrundlaget mellem MST og DCE, at data skulle indsamles 

lovligt og kun lovligt materiale anvendes i overvågningen. Peter Busck opfordrede derudover til, at 

MST eller NST indskærper, at der ikke køres ulovligt i ulveområderne samt at ulveturister, entusiaster, 

indsamlere og andre overholder gældende regler og retningslinjer. Lars Hvidtfeldt opfordrede MST til 

at indskærpe overfor DCE, at de i deres kommunikation til befolkningen om, at hjælpe med 

indsamling, samtidig skal fortælle om retningslinjerne for dette, herunder respektere 

naturbeskyttelseslovens adgangsregler osv. Mark Desholm og Mads Flinterup var enige i, at man skal 

overholde gældende regler for færdsel i naturen generelt og på private arealer, men tilkendegav også, 

at Citizen Science generelt er meget anvendt og med til at gøre overvågning billigere. Annette 

Samuelsen gjorde opmærksom på at Århus Universitet har svært ved, at påtage sig ansvar for hvordan 

ulveinteresserede, der ikke har aftale med universitet, opfører sig samt, at MST har påtaget sig at 

udarbejde informationsmateriale om, hvordan man gebærder sig i naturen hvor der findes ulve. Både 

ift. hvordan man forholder, sig hvis man møder ulve, men også information om, hvordan man 

optræder i naturen generelt. Jan Eriksen opsummerede, at det i kommunikationen med befolkningen 

skal pointeres, at færdsel sker indenfor gældende regler. 

 

4. Oversigt over ulvekonsulenternes besigtigelser i 2017 og 2018 
Lasse Sehested Jensen gennemgik oversigten over ulvekonsulenternes besigtigelser for 2017 og 2018 

og oplyste, at konsulenterne i ca. 25 % af tilfældene kunne konkludere, at de besigtigede husdyr var 

døde eller sårede som følge af ulveangreb. Lasse Sehested Jensen oplyste desuden, at der ikke har 

været konstateret angreb bag ulvesikrede hegn når disse vel og mærke havde været intakte. Der har 

dog været en række udfordringer med at holde de ulvesikrede hegn på Naturstyrelsens store 

naturarealer intakte, men på trods af særligt problemer med kronvildt som ødeligger hegnene faldt 

hyppigheden af dokumenterede angreb i 2017 alligevel med ca. 2/3 efter hegnene blev monteret. 

Miljøstyrelsen har monteret såkaldte hegnsvagter (elektroniske kasser som overvåger hegnene og 

sender sms-alarm ved nedbrud) for at imødegå disse problemer. Peter Busck og Lars Hvidtfeldt 

spurgte ind til DNA-analyserne og hvornår disse kunne identificere enkelte ulveindivider. Lasse 

Sehested Jensen forklarede procedurer for analyse af DNA-prøver, herunder analyse til hhv. arts- og 

individniveau.  Lars Hvidtfeldt nævnte, at et stort antal kvægavlere er bekymrede nu, hvor de skal 

sætte deres kvæg ud. Mads Flinterup påpegede, at det fremgik af oversigten over ulveangreb, at der de 

sidste 5 kvartaler kun er sket ét angreb på en kalv, og spurgte til om L&F ikke orienterer deres 

bekymrede medlemmer om den relativt lille risiko for ulveangreb på kvæg. Lars Hvidtfeldt 

tilkendegav, at opgørelsen over ulveangreb efter hans opfattelse er en ”statslig opgørelse”, og ikke 

dækkende for det reelle omfang af angreb.  

 

5. Punkter til forvaltning af ulv ved Skovforeningen 
Peter Busck tilkendegav, at der stadig er behov for en Second Opinion på punktet omkring ulvens 

stresspåvirkning. Formanden gjorde opmærksom på, at stressudredningen fortsat er i proces. Peter 

Busck ønskede at gruppen løbende orienteres herunder, at gruppen mere specifikt blev orienteret om: 

 

 Status vedrørende arbejdet med at flytte ulven fra liste 4 i EU.  

 

 Forhold omkring MST’s samarbejde med DCE. Herunder en nærmere beskrivelse af de punkter vi 

talte om på mødet. 

 

 En drøftelse af hvorvidt DCE kan fungere som objektiv rådgiver for MST, når de deltager i 

ulvedebatten. 
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 Ophavsret på, prøver data materiale ulveregister ejerskab etc. Ejerskab af dette og beskrivelse 

herom i aftalerne mellem DCE og MST. 

6. Danmarks Naturfredningsforenings fremsendte forslag 

Annette Samuelsen gav udtryk for at Miljøstyrelsen hele tiden forsøger at være proaktive og giver 

gerne tilskud til vogterdyr – herunder hunde, lamaer og æsler. Annette Samuelsen tilkendegav dog 

også, at styrelsen er afhængig af, at der er husdyrholdere, der ønsker at afprøve alternativer til 

hegning, men at hvis der er nogen, der ønsker det, vil styrelsen ikke stille sig i vejen. Bo Håkansson 

kvitterede for dette. Lars Hvidtfeldt tilkendegav at være enig i at reglerne for spænding på hegn skal 

gøres mere fleksible, så der må anvendes højere spænding, men mente ikke at der med et 

gennemsnitligt hold på 50 får er økonomi i at have vogterhunde. Bo Håkansson mente, at vi bør være 

mere proaktive ift. udpegning af områder, hvor der gives tilskud til ulvesikre afværgeforanstaltninger. 

Århus Universitet har med udgangspunkt i danske data beskrevet områder, hvor evt. fremtidige 

ulvekobler kan ventes at slå sig ned.. Lars Hvidtfeldt bakkede op om, at vi skal være proaktive og 

udpege nogle meget store områder i god tid, inden der opstår for mange problemer. Formanden 

tilkendegav i forlængelse heraf at teksten i udkast til forvaltningsplan skal skærpes på dette punkt. For 

så vidt angår finansiering af evt. yderligere indsatser i forhold til hegning mv. gjorde formanden 

opmærksom på, at han tidligere har fremført, at spørgsmålet om, hvordan ulveindsatser skal 

finansieres – via jagttegnsmidler eller via finansloven – bør behandles i VFR og ikke i ulvegruppen. 

Han pegede yderligere på, at ministeren har tilkendegivet, at ulvene er en del af den danske natur, og 

at det derfor gælder om at forvalte dem effektivt. Det må derfor være ulvegruppens rolle at komme 

med anbefalinger til, hvordan denne forvaltning bør ske, og det er herefter Miljøstyrelsens opgave at 

afklare diverse udfordringer ift. finansiering. Lars Hvidtfeldt gjorde opmærksom på, at beslutningen 

om at have ulve i Danmark har betydelige økonomiske omkostninger. Bo Håkansson gjorde 

opmærksom på, at I de tilfælde, hvor dyr (lam) forsvinder, som Landbrug & Fødevarer har udtrykt 

beklagelse over at der pt. ikke kan udbetales erstatning for, kan en besigtigelseshund finde anvendelse. 

Bo Håkansson opfordrede desuden til, at gruppen forholder sig fagligt til forvaltningen og ikke lader 

sig styre af rygter om, f.eks., at ulvene skulle være transporteret til Danmark ved menneskelig 

mellemkost. Hertil bemærkede Lars Hvidtfeldt, at man må forholde sig til, at der stadig er nogle som 

tror på, at ulven er blevet transporteret til Danmark, og at han selv tilhører denne gruppe.  

 

Formanden opsummerede, at vi i forvaltningsplanen er åbne over for, at besigtigelseshunde er en af de 

metoder, som vi kan gøre anvendelse af. Annette Samuelsen tilsluttede sig, at vi i forvaltningen af ulv 

bør vende alle sten. Gruppen var desuden enige om, at referaterne for fremtiden for så vidt muligt 

bliver gjort offentlige tilgængelige på styrelsens hjemmeside. Lars Hvidtfeldt tilsluttede sig DN’s 

forslag om, at det er formålstjenstligt at videndele erfaringer fra bl.a. udenlandske husdyrholdere.  

7. Revision af forvaltningsplan – diskussion af afsnit 7 
Grundet en fremskredet tidsplan lagde formanden op til, at gruppen under dette punkt kommenterede 

på et overordnet niveau. Lars Hvidtfeldt mente, at hele tonen i udkastet er alt for positiv over for ulv. 

Lars Hvidtfeldt mente ikke, at planen er særlig realistisk, hvis vi skal have husdyr i Danmark, og 

anførte, at formålet med planen bl.a. skal være at sikre, at vi også fremover kan have fritgående husdyr 

i Danmark. Bo Håkansson, Birgitte Heje Larsen og Mark Desholm gav udtryk for at tonen i udkastet 

virkede afbalanceret og Mads Flinterup gav udtryk for at tonen måske ligefrem havde rykket sig vel 

rigeligt og udtrykte ønske om at det blev præciseret, at regulering af ulv altid kræver tilladelse fra 

Miljøministeriet. 



 

 

4 

 

Bo Håkansson gjorde opmærksom på, at det af teksten bør fremgå, at ulven også er på bilag II i 

habitatdirektivet og hvilke konsekvenser dette medfører, herunder at der skal være gunstig 

bevaringsstatus for både bilag II, IV og V arter. 

Bo Håkansson gjorde desuden opmærksom på, at der er forsvundet ulve, hvilket også bør fremgå af 

planen. I afsnittet om skyhed, bør der refereres til, at ulve skal afskrækkes før, der reguleres under 

devisen ”dead wolves dont learn” med henvisning til at udenlandsk forskning viser at det om muligt er 

smartere at ulve lærer at det er uhensigtsmæssigt at være nær mennesker og at angribe husdyr, og har 

mulighed for at give den læring videre til afkommet. Peter Busck mente, at definitionen omkring 

regulering af problemulve bærer for meget præg af, hvad der ikke kan lade sig gøre, og ikke hvad der 

kan lade sig gøre og ønskede på den baggrund, at afsnittet gøres mere operationelt. Ligeledes 

bemærkede Peter Busck at kapitlet generelt forherliger ulven hvilket ikke er en forvaltningsplans 

formål. Den skal fremstå fakta-basseret og objektiv. 

 

I forhold til afsnittet 7.3 om frygt foreslog Mads Flinterup, at man indskriver erfaringer fra Idom 

projektet. Formanden mente at afsnittet om angreb på husdyr bør udbygges. Lasse Sehested Jensen 

foreslog, at man kunne gøre afsnittet om problemulve mere operationelt ved at samle begrebet 

problemulve i to til tre typer af problemulve. 1. ulve som mister deres naturlige skyhed overfor 

mennesker, 2. ulve som gentagne gange angriber husdyr på trods af afværgeforanstaltninger og evt. 3. 

andre typer problemulve. Mark Desholm gjorde opmærksom på, at ulve godt kan optræde ved 

bebyggede områder, uden at dette betyder, at de har mistet deres naturlige skyhed. Denne adfærd kan 

være særligt fremtrædende for unge og uerfarne ulve. Vedr. tilskud til afværgeforanstaltninger mente 

Lars Hvidtfeldt, at de også bør omfatte kvæg og tilskudssatsen bør reguleres. Vedr. ulvesikkert hegn 

mente Lars Hvidtfeldt, at det bør være tydeligt, at det aldrig er 100 % sikkert. Formanden tilkendegav, 

at det bør fremgå tydeligere, at MST er parat til at yde tilskud til vogterdyr. Vedr. problemulve 

tilsluttede formanden sig, at teksten godt kan gøres kortere, men også skarpere. Bo Håkansson 

foreslog, at der udarbejdes et handlingsdiagram som viser de mulige forløb i tilfælde af et formodet 

ulveangreb på husdyr.   

 

Da punktet ikke blev færdigbehandlet blev det aftalt at deltagerne skulle kommentere afsnit 7 skriftligt 

til MST. 

8. Eventuelt. 
 

Næste møde blev fastsat til afholdelse torsdag den 3. maj 2018 med mødestart fra kl. 12.00. Mødet 

afholdes hos Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100, København Ø. 


