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Arter og Naturbeskyttelse 

Ref. Lajen 

Den 13. januar 2020 

 

 

 

Referat af møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe mandag d. 16. 

december 2019 

 
 

Tilstede: 

Karen Post (Landbrug & Førevarer), Mark Desholm (Dansk Ornitologisk 

Forening), Jes Lind Bejer (Friluftsrådet), Mads Flinterup (Danmarks 

Jægerforbund), Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening), Jan 

Eriksen(Formand Vildtforvaltningsrådet), Jesper Madsen (Aarhus Universitet), 

Michael Carlsen (Dyrenes Beskyttelse), Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), 

Cristina Nissen, Miljø- og Fødevareministeriet, Anne-Marie Vægter Rasmussen 

Miljøstyrelsen, Sabrina Lejlann Jensen Miljøstyrelsen, Lasse Jensen 

Miljøstyrelsen. 

 

Dagsorden  

 
1. Velkomst og præsentation af gruppen ved Jan Eriksen formand 

2. Introduktion til gruppens arbejde ved Jan Eriksen 

3. Status for den nuværende ulvesituation ved Miljøstyrelsen 

4. Adaptiv forvaltning ved DCE, Aarhus Universitet 

5. Færdiggørelse af handlemål til brug for målsætninger til den adaptive 

ulveforvaltningsplan 

6. Mødeplan for 2020 

7. Eventuelt 

 

 

 

 

 Ad 1)  

Præsentation og velkommen til gruppens nye medlemmer. 

 

 Ad 2)  

Formanden beretter at arbejdet med revision af ulveforvaltningsplanen har 

holdt pause som følge af bl.a. politiske uenigheder i den tidligere gruppe. 

Sammensætningen i den nye gruppe har derfor et højt fagligt sigte. Efter 

besøg fra den tidligere miljøminister blev der udarbejdet en 

problemformulering og nu følger det videre arbejde mhp. at udarbejde en 
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adaptiv forvaltningsplan. Det er således arbejdsgruppens målsætning af 

udarbejde det faglige grundlag for denne. 

 

Der vil være modsætninger og vi kan nok ikke nå fuld enighed, i de 

situationer må vildtforvaltningsrådet tage stilling (måske når vi 95 % enighed 

– så må ministeren træffe beslutninger) 

 

Der henstilles til, at uenigheder holdes i gruppen, under processen.  

 

Der spørges til hvorvidt der er hjemmel til adaptiv forvaltningsplan?  

Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen oplyser at det er der, hvis 

forvaltningen sker inden for rammerne af habitatdirektivet. 

 

Næste møde vil være en felttur til Vestjylland. Turen vil være er en god 

investering for alle, skaber god forståelse for de berørte 

parter/problematikker. 

 

 Ad 3)  

Gruppen fremsætter ønske om kvartalsvise afrapporteringer fra 

Miljøstyrelsen. Lasse Jensen lover (i samarbejde med ulveteamet i MST), at 

udarbejder sådanne. Der fremvises oversigt over ulvekonsulenternes 

besigtigelser i 2019. Langt hovedparten af de dokumenterede ulveangreb 

foregår i Midt- og Vestjylland der har de fleste angreb. I tilfælde hvor 

ulvekonsulenterne udtager prøver til DNA-analyse, er det ikke altid muligt, at 

nå frem til en konklusion. Det skyldes typisk at dyrene har ligget længe 

hvorfor evt. DNA fra rovdyret er forlist. Miljøstyrelsen beder Naturstyrelsen 

om at udspecificere når dette er tilfældet. 

 

Ulvebestanden i Danmark opgøres pt. til 5 hvalpe og 5 voksne.  

 

Fra gruppen stilles der spørgsmålstegn ved hvorfor ulveforvaltningen fylder 

mindre i pressen end tidligere. En forklaring kan være, at befolkning ved at 

vænne sig til situationen. Nogle oplever dog at der fortsat er meget 

opmærksomhed på området 

 

Gruppen spørger til de nye tiltag fra ministeren, hvad er status? 

 

Muligheden for at modtage kompensation for husdyr nedlagt af ulv kædes i 

tilskudsberettigede områder fremover sammen med etableringen af 

ulvesikrede hegn.  

 

Nyt tilskudsberettiget område er udpeget i Midtjylland.  

Tilskudssatsen til ulvesikrede hegn hæves fra 80% til 100% af 

etableringsomkostningerne. 

 

Der igangsættes i pilotprojekt med anvendelse af vogterhunde under danske 

forhold. Der er indgået foreløbig aftale med to husdyrsholdere som opfylder 

styrelsens betingelser for deltagelse. Næste skridt er, at der skal udarbejdes 

kontrakter.  
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Ad 4) Adaptiv forvaltning ved DCE, Aarhus Universitet 

 

Gruppen orienterer sig i oplæg fra Jesper Madsen (fremsendt af Miljøstyrelen 

d. 10. januar 2020).  

 

Jesper Madsen oplæg er efterfølgende fremsendt til gruppens medlemmer. 

 

 

  Ad 5) Færdiggørelse af handlemål til brug for målsætninger til den adaptive 

ulveforvaltningsplan 

 

Formanden fremsætter målsætninger til adaptiv ulveforvaltning. Disse er 

efterfølgende fremsendt til gruppens medlemmer.  

 

Skabelon for forvaltningsplaner fremsendes af Miljøstyrelsen.  

 

 

 Ad 6) Mødeplan for 2020 

Næste møde afholdes den 6. og 7. februar i Vestjylland. Gruppen drøfter 

forslag til mødeindhold.  

 

 

 

 Ad 7) Eventuelt 

 
Ønsker til fremtidige møder: 

Gruppen spørger om Har andre lande forvaltningsplaner vi kunne inspireres 

af.  Gruppen ønsker Finlandsdommen gennemgået. Gruppen ønsker der 

sættes fokus på samspillet med ”det rekreative” (se på eksempler fra Norge). 

 

 


