
Referat af møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe tirsdag den 3. marts 2020.  

 

Tilstede: 

Karen Post (Landbrug & Fødevarer), Jes Lind Bejer (Friluftsrådet), Mads Flinterup (Danmarks 

Jægerforbund), Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening), Michael Carlsen (Dyrenes Beskyttelse), 

Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), Camilla Uldal (Miljøstyrelsen), Sabrina Lejlann Jensen 

(Miljøstyrelsen), Lasse Jensen (Miljøstyrelsen), Peter Lyhne Højberg (Miljøstyrelsen). 

Fraværende: 

Grundet sygdom er Jan Eriksen fraværende, hvormed Camilla Uldal er mødeleder, Mark Desholm (Dansk 

Ornitologisk Forening) 

 

Dagsorden  

 

1) Godkendelse af dagsorden  

 

2) Refleksion over turen til Vestjylland 

 

3) Minimere tab af husdyr og stress 

 

a) Proaktiv tabsminimering (se bilag 1 for aktuelle virkemidler) 

 

i) Beredskab til forebyggelse 

 

ii) Dialog med husdyrholdere 

 

iii) Beredskab til håndtering af problemulve 

 

iv) Procedurer for økonomisk kompensation 

 

 

4) Næste møde  

 

5) Eventuelt 

 

 

 

Præsentation og velkomst ved Camilla.  

 

 AD 1) 

Godkendelse af dagsorden  

Karen reflekterede over, hvorfor der er A- og B-mål i målsætningshierarkiet. Dette blev drøftet under 

evt.  

 

Der blev spurgt til, hvorvidt Vildtforvaltningsrådet har forholdt sig til det, der blev drøftet i København i 

december 2019. Rådet har set det seneste der er skrevet til målhierarkiet, så gruppen kan arbejde 

videre.  

 

Dagsorden er godkendt.  



 

 

 AD 2) 

Refleksion over tur til Vestjylland.  

 

Der var generel enighed om, at turen var meget nyttig. Den gav et godt indblik i de udfordringer, der er 

for husdyrsholdere.  Der var nogle rigtige gode nedslag i forhold til forskellige udfordringer, blandt 

andet med fokus på hegnene.  

 

Lokalbefolkningen er meget påvirket, i forhold til frygt. Det blev drøftet, hvordan vi skal håndtere denne 

frygt og hvad erfaringerne er fra udlandet eksempelvis hvordan tyskerne har formidlet viden mm. Det 

blev ligeledes drøftet, at der bør indhentes viden om håndtering af frygt.  

 

Det blev anbefalet, at der var fokus på de nye områder, hvor ulven kommer til, og på hvordan der kan 

sikres lokal viden og brug af erfaring fra andre områder. Selv hvis udfordringer for husdyrsholderne 

bliver løst, så forventes der fortsat at være modstand mod ulven. De lokale er dog glade for at have en 

lokal kontakt (Naturstyrelsens vildkonsulenter) i forhold til ulv.  

 

Det blev drøftet om der skal indhentes viden/praktiske erfaringer, eksempelvis vedrørende hegn og 

definition på problemulv.  

 

 AD 3) 

 Minimere tab af husdyr og stress 

 

 

  A)Proaktiv tabsminimering (se bilag 1 for aktuelle virkemidler) 

 

 i) 

Beredskab til forebyggelse 

 

Nu har vi; 

To ulveområder i Vest- og Midtjylland. 

Tilskud til ulvesikret hegn. 

Udbetaling af kompensation ved nedlagte husdyr 

Udlån af akutte afværgeforanstaltninger 

Pilotprojekt Vogterhunde 

 

I forhold til hegn er der groft sagt to slags husdyrsholdere og tre slagt indhegninger  

Små hobbyavlere, større lammeproducenter.  

 

Hobbyavl på egne arealer, erhverv på store naturarealer og erhverv på private arealer under 

mobile hegn. 

 

Permanente hegn 

 

Bo: Er det muligt at lave forskellige forsøg, der kan dokumentere hvad der virker? – Det er 

det, som husdyrsholderne ønsker. Det blev anbefalet, at der var større fleksibilitet i forhold 

til, at husdyrsholderne sammen med konsulenter kan være med til at udarbejde løsninger.    

 

Lasse: Vi vil gerne forsøge nogle tiltag, men på nuværende tidspunkt kan der max. ydes 

tilskud på 15 kr. pr. meter. Lasse mindede samtidig om, at der er tale om en adaptiv 



forvaltningsplan – så den kan jo ændres såfremt det viser sig at være uhensigtsmæssigt. 

Løbende evaluering.  

 

Karen: Mener, at der generelt er behov for mere individuelle løsninger, til de forskellige 

husdyrsholdere – eksempelvis via. rådgivning og målrettet tilskud til de forskellige arealer.  

Der er dog usikkerhed om hvem der uvildigt vil kunne vejlede om dette.  

 

15 kr. rækker ikke til det hele, der er et ønske om at beløbet er mere fleksibelt. At der ses på 

løsninger ikke beløb.   

 

Staten skal have ordentligt hegn, da det er uhensigtsmæssigt hvis staten ikke hegner 

forsvarligt.  

 

Mads: Har vi en holdning til om alle arealer skal være hegnet? Der er både fordele/ulemper 

ved at kræve dette.  

 

Tilskud til vedligeholdelse blev ligeledes drøftet – er det muligt at få tilskud til dette? 

Det skal tænkes ind.  

 

 

Lasse: I dag kan man få nyt hegn efter 5 år, men ikke til den løbende vedligeholdelse.  

 

Gruppen diskuterede om det kunne være en god ide at nogle fik oparbejdet nogle 

kompetencer i forhold til hegn (ved firmaer). Vi skal dog huske at opgaver bestilt af staten 

skal sendes i udbud, hvilket betyder, at MST ikke frit kan vælge hvem der skal have opgaven, 

uden først at have opgaven i udbud.  

 

I tilskudsberettigede områder (ulveområder) kan der ydes tilskud til ulvesikring af mindre 

husdyr. Mindre husdyr defineres som husdyr der i voksen tilstand måler under 120 cm over 

ryggen.. Hvis der konstateres ulveangreb på husdyr udbetales der kompensation uanset 

område (indenfor eller udenfor ulveområder) og uanset husdyrets størrelse.  

 

Karen: Hvorfor ikke til store dyr – heste mm.  

Skal man måske give tilskud til hegning af større dyr? Undersøg om det er muligt, måske 

særskilt ansøgning.  

 

Lasse: Tilskudsordningen er ikke ubegrænset, og er derfor målrettet de mindre husdyr som er 

langt mere udsatte for ulveangreb end de større husdyr, og er afgrænset til de pt. to 

ulveområder. Da risikoen for ulveangreb på husdyr er langt større inden for disse områder 

end uden for disse. 

 

Mere individuelle løsninger er ønsket i gruppen.  

 

Mobile hegn: 

 

Karen: Det er for dyrt at ulvesikre de områder, hvor man har behov for mobile hegn. Ellers 

behov for flere mandetimer, eller nyt udstyr.  

 

Bo: Jeg ville gerne have prøvet af, video med 5 tråde (da det ellers siges at være udfordrende 

at have mere 3 tråde) 

 



Lasse: Vi ser på erfaringer fra udlandet, Sverige og Tyskland.  

 

MST undersøger hvad husdyrsholder siger til den video Bo har sendt med opsætning af 5 

tråde.  

 

Karen: Hvad hvis vi ikke kan finde nogle løsninger for ulvesikret hegn? 

 

Lasse: Der er løsninger for ulvesikrede mobile hegn. Vi skal finde et niveau som er acceptabelt 

for husdyrholderne. Vi undersøger om vi skal genbesøge ordningen fsva. de mobile hegn. 

Omkostninger mm.  

 

 

Vogterhunde: 

 

Karen: Hvad kan man få tilskud til ifm. vogterhunde (anskaffelse, forsikring, dyrlæge, 

vaccinationer, foder etc). Der er nogle udfordringer ved vogterhunde, man kan måske ikke 

have dem på alle arealer, såfremt man har mange/store arealer.   

 

Lasse: Fødevarestyrelsen har været i gang med regelændringer som gør anvendelsen mulig. 

Det har derudover været udfordrende at finde certificerede hunde i Tyskland.  

 

Bo: Ville det være muligt at få tilskud til hunde uden for zonerne.  

 

Lasse: Nej, de overordnede kriterier for tilskud til vogterhunde er de samme som for tilskud 

til hegn (se ovenfor). 

 

Karen: Har der i Tyskland været udfordringer i forhold til mennesker?  

 

Lasse: Ikke så vidt vi ved. Det er en del af certificeringen, de skal gennemgå.  

Vogterhunde bør kun anvendes på ikke offentlige arealer.   

 

Ulvezoner 

 

Karen: Er der behov for dem som det er nu? Skulle hele Jylland være ulvezone? Eller skal der 

en anden praksis til i forhold til tilskud til hegn og kompensation af husdyr? 

Hvad er fordelen ved at have ulvezoner?  

 

Måske skal det gentænkes?  Måske en radius i stedet for områder som er afgrænset af større 

veje mv.? Eller måske skal de områder der er udvides.  

 

Karen: Man kan måske vente med effektuere reglen om at sikre sine husdyr, bag ulvesikrede 

hegn. Man kan ikke få tilskud hvis man ikke ulvesikre.  

 

Ift. de mobile hegn er der enighed at om, at det kan være hensigtsmæssigt at vente med at 

effektuere reglen til man er mere sikker på hvilke løsninger der kan gives tilskud til.  

 

Problemulve er defineret som ulve der gentagne gange har taget husdyr bag ulvesikrede hegn. 

Det betyder, at der typisk kun kan identificeres problemulve i ulveområderne, da det i langt 

overvejende grad er inden for disse, at der findes ulvesikrede hegninger.  

 

 ii) 



Dialog med husdyrholdere 

 

Karen: dialog med ulvekonsulenterne er vigtigt for husdyrsholderne. Tillid mellem 

husdyrsholdere og ulvekonsulenterne.  

 

Jan: Hvad forventer vi af ulvekonsulenterne? Dette kunne indgå i beskrivelsen. 

Måske rådgivning.  

 

Karen: Måske mere kontakt mellem Miljøstyrelsen og borgerne/husdyrsholderne. Både i 

forhold til viden og tillid, så husdyrsholderne ved hvordan de skal handle, men også at de 

føler vi forstår dem.  

 

Forslag:  

Gruppen indstiller at der bør afholdes informationsmøder kun for husdyrsholdere.  

 

 iii) 

Beredskab til håndtering af problemulve 

 

Nu: Flow diagram – To slags: dem der mister der skyhed for mennesker. Dem der tager 

husdyr bag ulvesikret hegn.  

Karen: Er det en problemulv? (Husdyrs tagende ulv) En ulv der gentagende gange tager 

husdyr bag ulvesikrede hegn.  

 

Mads: Adfærden – at en ulv tager mange husdyr – er problematisk.  

 

Lasse: Adfærden – at den tillæres en adfærd hvor den lærer at forcere ulvesikrede hegn – er 

definerende for hvorvidt der er tale om en problemulv. Den situation har vi endnu ikke haft i 

DK. Hvis vi får en problemulv skal det sikres, at det er den rigtige ulv som reguleres. Dette 

kræver ikke nødvendigvis DNA-analyser. Ved regulering af en problemulv som tager husdyr 

kan udstedes tilladelse til regulering inden for ulvesikrede hegn hvorved det er 

sandsynliggjort at det rigtige individ reguleres. 

 

 

Karen: Vigtig at formidle dette. Håndering og formidling er vigtigt.  

 

Hvem skal regulere den rigtige ulv?  

Bo: Det skal Naturstyrelsen.  

Jan: Det skal sikres at lodsejeren også selv har mulighed for at regulere.  

 

Det skal afklares om private også kan regulere på Naturstyrelsen arealer. 

 

 iV) 

Procedurer for økonomisk kompensation 

 

Karen: Vil det være muligt at få kompensation ved forsvundne dyr, i forbindelse med angreb? 

Stress ved angreb – Stress tillæg ved angreb. Måske behov for at vide mere om området.  

Ekstra arbejde ved angreb – tilskud til dette? 

 

Lasse: Husdyrholderne får kompensation ved forsvundne dyr hvis ulvekonsulenten 

konkluderer at disse er forsvundet ifm. dokumenterede ulveangreb.  

Der er lavet en række notater mhp. at belyse evt. udfordringer med stressede husdyr.  



 

Mads: Stress kan være svært at kompensere da det er meget svært at dokumentere stress. 

 

Generelt vurderer gruppen at satserne for kompensation er fine, men der kan være et behov 

for at genbesøge satserne så disse er up to date.   

 

 

 AD 4) 

Næste møde  

          30. april  

 

         Det blev aftalt, at flytte mødet d. 10. september i Odense til d. 8. september i København.  

 

 AD 5) 

Eventuelt 

         På næste møde blev det anbefalet, at have fokus på at reducere befolkningens frygt. Karen mener 

opdelingen mellem Punkt A og B bliver lidt kunstig, da hun har svært ved at se, at de kan skilles ad. 

 

 

Fodsnarre og ”soft catch” fælder:  

I forbindelse med tilladelse til fangst af ulv aftales det, at gruppen anbefaler, at fødevarestyrelsen forelægges 

en ny forespørgsel i forhold til brugen af ”soft catch” fælder.  

 

Der er en forespørgsel på hvorvidt rapporter fra turen til Vestjylland kan sendes til gruppens medlemmer. 

Miljøstyrelsen undersøger dette.  

 

 

 
 


