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Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe fredag den 7. februar 2020 
 
 

Tilstede: 

Karen Post (Landbrug & Førevarer), Mark Desholm (Dansk Ornitologisk Forening), Jes Lind Bejer 

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

Flinterup (Danmarks Jægerforbund), Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening), Jan Eriksen 

(Formand), Jens Skovager Østergaard (Miljøstyrelsen), Lasse Jensen (Miljøstyrelsen), Peter Lyhne Højberg 

(Miljøstyrelsen), Jens Henrik Jacobsen (Naturstyrelsen), Peder Bach Thøgersen (Naturstyrelsen). 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Refleksioner over gårsdagens besøg og aftenen i Plexus 

3. Indledende drøftelser om prioriteringer i målhierarkiet 

4. Næste møde 

5. Eventuelt 

 

 Ad 1) 

Gruppen godkender dagsordenen.  

 

 Ad 2) 

 

Gruppen tilkendegiver at gårsdagens besøg og aftenen i Plexus var god og stor på oplevelser. Gruppen 

tilkendegiver endvidere følgende refleksioner: 

 

 Der skal lyttes til befolkningen, der kan føle at de ikke bliver mødt på deres niveau, med den udfordring 

de står over for.  

 Vi er pt. ikke ambitiøse nok når det handler om midler og formidling. 

 Manglende plan for hvordan vi kan være et skridt foran i ulveforvaltningen. f.eks. ift. at der flere ulve 

slår sig ned. 

 Mange gode ønsker på mange områder, men kræver en bevidsthed om, at det ikke er muligt at komme 

med løsninger, som tilgodeser alle. 

 Det tilkendegives, at frygt fylder meget.  

 Der stilles spørgsmålstegn ved om den økonomiske ramme for ulveforvaltningen er tilstrækkelig, hvis 

den bl.a. skal rumme formidling, hegninger etc. 
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 Skifte i lokal tilgang fra, at det for få år siden handlede om at ulven ikke skal være her, til at det denne 

gang i højere frad handlede om hvordan vi finder de rigtige løsninger. Det tyder altså på, at en 

dialogbaseret tilgang virker. 

 Den lokale vildtkonsulent er vigtig for den lokale tillid til forvaltningen af ulv. 

 Mulighed for at de lokale kan få gavn af ulvens tilstedeværelse. F.eks. gennem turisme. 

 Der er et stort spænd i følelser, da lokalbefolkningen har både gode og dårlige oplevelser med ulv. Folk 

kan stå med forskellige udfordringer, som følge af ulvens tilstedeværelse. F.eks. stationære hegninger 

vs. mobile hegninger. 

 Det blev tilkendegivet i gruppen at der kan være et behov for at fremlægge problemulvsdefinitionen igen 

i et mere klart sprog. 

 

 

 Ad 3) 

Jan Eriksen tilkendegiver at det ikke vil være muligt at nå alle prioriteringer i første omgang. Derfor er det 

vigtigt med en prioriteringssnak. Han foreslår at der tages udgangspunkt i de tre punkter, som 

borgergruppen havde valgt: 

 

- Tabsminimering af husdyr 

- Frygt 

- Kommunikation/formidling 

 

Det foreslås at der ikke er grundlag for at tale om nogle former for bestandsregulering som noget af det første 

pga. ulvens bevaringsstatus. Dog er der i gruppen enighed om, at det forbliver et punkt, der kan tales om. 

 

Det foreslås endvidere, at målene prioriteres således at der først bliver taget stilling til de mest rygende 

platforme. Dette støttes af gruppen så længe der er en plan for alle målene. 

 

 

 Ad 4) 

Næste møde er tirsdag d. 3. marts 2020.  

 

 Ad 5) 

Bo Håkansson fortæller om Finland, hvor man har igangsat et projekt om det sociologiske aspekt af ulvens 

tilstedeværelse og hvordan man kan arbejde med at minimere selvtægt. Han nævnte Luigi Boitani, som en af 

de førende forskere vedr. ulv i en europæisk kontekst. Det foreslås at der hentes viden om hvordan man 

arbejder med disse aspekter af ulveforvaltningen i andre lande.  

 

Jan Eriksen fortæller, at der i september er en tur til Finland. Det vil være oplagt at tage denne med til dette 

møde. 

 

 


