
Referat af møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe tirsdag den 30. april 2020.  

 

Til stede: 

Jan Eriksen (Formand), Karen Post (Landbrug & Fødevarer), Jes Lind Bejer (Friluftsrådet), Mads Flinterup 

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

Beskyttelse), Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), Mark Desholm (Dansk Ornitologisk Forening) Peder 

Bach Thøgersen (Naturstyrelsen). Cristina Nissen, (Miljø- og Fødevareministeriet), Sabrina Lejlann Jensen 

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

Østergaard (Miljøstyrelsen)  

 

Dagsorden  

 

1) Godkendelse af dagsorden  

 

2) Maksimere befolkningens oplevelse af sikkerhed  

 

- Reducere befolkningens frygt  

 
a. Øge viden om ulve, deres farlighed og rolle i naturen  

b. Formidle viden om hensigtsmæssig adfærd i mødet med ulv  

c. Beredskab for områder, hvor ulven etablerer sig  

d. Dialogmøder med lokalbefolkningen  

 

3) Næste møde  

 

4) Eventuelt 

 

 

Præsentation og velkomst ved Jan Eriksen.  

 

 AD 1) 

Godkendelse af dagsorden. 

         Dagsorden blev godkendt.  

 

 AD 2) 

Nedenstående var en drøftelse, hvor punkterne a, b, c og d berørtes skiftevis.  
Det overordnede formål var, at drøfte hvordan befolkningens frygt kan reduceres og dermed øge 
befolkningens oplevelse af sikkerhed.  

 
Erfaring fra nabolande: 
 
Der er generel enighed om at det kunne være hensigtsmæssigt, at undersøge internationale 
erfaringer i forhold til at maksimere befolkningens oplevelse af tryghed. 
 
Dette har tidligere været drøftet på møder med Sverige og Tyskland i VFR.  
 
Ligeledes at indhente erfaring med bekæmpelse af ulovlig nedlæggelse. Hvad ved landene omkring 
os? Miljøstyrelsen kan indhente dette fra omkringliggende lande.  



 
Miljøstyrelsen vil gerne indhente data/viden fra nabolande. Det er dog inden for en grænse, da det er 
ressourcekrævende for både nabolandene og for os. Miljøstyrelsen har noget liggende, i forhold til 
regulering af ulv, som blev indhentet i efteråret 2019.  Vi skal prioritere at indhente information fra 
vores tætteste nabolande, da problemstillingerne her er mest sammenlignelige med vores egne og det 
vil hjælpe, hvis vi kan være så konkrete som muligt. Både for os og dem.  
 
Konklusionen på denne drøftelse blev, at det vil være hensigtsmæssigt at indhente specifik 
information fra vores nærmeste nabolande. Aftalen blev, at Miljøstyrelsen, efter konkrete ønsker fra 
gruppens medlemmer indhenter viden/erfaring fra nærmeste nabolande. Derudover kontakter 
gruppens medlemmer deres søsterorganisationer i nabolande. Dette vil blive genbesøgt på mødet d. 
8 juni.    

 

 

Håndtering af frygt (rationel/irrationel): 
 
I forhold til håndtering af frygt, overvejes det om der skelnes mellem rationel og irrationel frygt? 
 
Der er enighed om at dialogprojektet i Idom Råsted har været meget inspirerende. Formidling via 
foredrag mm. Dialogprojektet lærte os bl.a., at det er afgørende, at man anerkender den frygt 
befolkningen kan opleve, uanset om den måtte være rationel eller irrationel.  
 
Hvis vi skal minimere folks frygt, skal vi have viden om de danske ulve. Folk spørger ind til, hvorvidt 
de erfaringer, man har fra de tyske ulve, kan overføres til de danske? Derudover vil det være relevant 
at få mere viden om rabies. 

Derudover kan vi få brug for psykologisk viden/erfaring i forhold til rationel og irrationel frygt. 
Anerkendelse af frygt, er det vi kan, og det er meget vigtig. Eksempelvis er det anerkendelse når vi 
besøger områderne, deltager i møder, indgår i dialog mm, herunder formidler viden om ulven til 
lokalbefolkningen.  

Michael: hvor langt er vi i forhold til mærkning (GPS) af ulv? 

Lasse: De tidligere fangstanlæg har ikke vist sig så effektive, som håbet. Fødevarestyrelsen har 

tidligere afvist anvendelsen af fod-fastholdelsesfælder. Miljøstyrelsen har modtaget en ny ansøgning 

fra Århus Universitet. VFR ser på denne ansøgning (jf. gruppens anbefaling fra tidligere møde), 

herefter skal den videre til Fødevarestyrelsen.  

Jens: Gruppens anbefaling er til kommentering i VFR. Nogle af organisationerne mangler dog endnu 
at kommentere. Når vi har modtaget alle kommentarer, går vi videre til Fødevarestyrelsen.  

Der er på mødet enighed om at lokal viden, erfaring fra andre i samme situation. Eksempelvis 
erfaring fra områder, hvor man har levet med ulv i længere tid.  

Det er vigtigt med både lokal viden, men også fra centralt sted som styrelserne. Vi ønsker det bedste 
af alle verdener, men i sidste ende er man nødt til at prioritere i forhold til ressourcer, særligt hvor 
meget styrelserne kan stille op til og tilbyde, og det vil være en politisk problemstilling. 

Der må tages udgangspunkt i forvaltningsplanen og derefter vurdere ressourcerne i forhold til, hvad 
der er muligt.  

             Lokale Ulvekonsulenter:  

De lokale ulvekonsulenter er meget vigtige for denne forvaltning. De er et fantastisk bindeled.   



Jens Henrik (og de andre ulve konsulenter) er meget tilgængelige. Det bruges der tid og ressourcer 
på allerede nu. Vi vil gerne rådgive lokalt med henblik på at imødekomme hvad der er behov for i 
forhold til at give tryghed.  

Det drøftes hvorvidt det vil være muligt at benytte sig af frivillige til forvaltning af ulveområdet. Det 
er afgørende, at borgerne mødes af en person, der har tid til at snakke/formidle, når man er bange. 
Der er enighed om at en lokal forankret viden er af afgørende betydning. Det er desuden vigtigt med 
neutralitet. Dette kan dog være forbundet med udfordringer, hvem skal udvælge de rette frivillige? 

Udfordringen kan bliver balance mellem de frivillige og myndighederne vigtig, hvem informerer om 
hvad og hvornår.   

Vi skal huske lærling fra mødet i Vestjylland; de lokale vil gerne have dialog, ikke bare information 
fra myndigheder og andre.  

Det drøftes hvorvidt ulveovervågning måske skal nytænkes. Kan den udvides –  måske fortages af 
selvstændige men med støtte fra myndighederne?  

Jens: Ikke hensigtsmæssigt at de frivillige også skal formidle, det ville nærmere være 
ulvekonsulenter. I forhold til frivillige vil der kunne blive forskellige udfordringer, men det kunne 
være en mulighed    

I forhold til tryghed, har der fra de lokale været ønsker om at have tågehorn og andet med, til at 
skræmme eventuelle ulve. Hvad må man? Kunne vi undersøge, hvad der lovligt – og hvad gør man i 
nabolandene.  
Lasse: Det er tilladt at medbringe tågehorn i naturen. Skulle man møde en ulv kan man også kaste 
småsten, grene mm. mhp. at skræmme ulven væk, så længe man ikke har til hensigt at skade ulven.  

 
I forhold til formidling, drøftes hvilke tiltag der kunne være hensigtsmæssige.  

Skilte, måske? Men i så fald skal overvejes, hvordan disse formuleres. Det er vigtigt ikke at skabe 
unødvendig frygt. Kunne informationerne lægges på apps/hjemmesider mm?  

Det kunne være, at informationer skrives ind på hjemmeside/apps mm. Tilgængeligt på de sociale 
medier, herunder formidling via. Youtube. Derudover læringsmateriale til skolebørn, som kunne tage 
snakke med hjem til forældrene?  

Karen: Kunne man have en køreplan når ulve etablerer sig i et nyt område; hvem holder oplæg, 
skaber dialog med de lokale mm, så alle ved, hvad der skal ske?  Dette forslag er der bred opbakning 
til.   

  

 

 AD 2) 
Mødet er planlagt d. 8. juni i Odense.  

 

  AD 3) 

Eventuelt 

 

Ulvekonsulenternes udrykninger:  

 



- Udrykningsliste (vedhæftet) Der har været, en del ulveangreb i starten af 2020. 

 

Lasse: Vi er begyndt at skelne mellem om angrebene er sket hos erhvervs- eller hobbyavlere, samt 

under mobile eller stationære hegn. Der tegner sig et tydeligt billede af, at hovedparten af angrebene 

i 2020 er sket bag mobile hegn, hos erhvervsmæssige fårehold. De anvendte mobile hegn udgør i 

denne sammenhæng en udfordring.  

 

Det kan konstateres, at der er flest angreb bag mobile hegn. Miljøstyrelsen er i dialog med erhvervet 

herom, via. Telefon, og et møde. Vi har spillet ind med erfaringer fra Tyskland. Vi afventer, hvad 

erhvervet siger, vi har dog ikke politisk mandant endnu.  

Erfaringen fra Tyskland viser, at man skal have ulvesikret hegn i hele ulveområdet før ulveangrebene 

ophører. 

 

Cristina: I forhold til de mobile hegn, bygger forvaltningen på tidligere erfaringer. Vi har en del 

udfordringer i forhold til de mobile hegn. Vi ønsker en adaptiv plan, så den kan være dynamisk og så 

vi kan ændre undervejs, når vi får ny viden.  

 

- Beskyttelse af ynglested (mail fra Lasse) 

 

Peder: Øget aktivitet i forbindelse med Corona, dermed et beskyttelseshensyn til Ulven. Ca. samme 

område som sidste år. Gælder indtil midt august.  

Vi tænker beskyttelse ind i forhold til forskellige arter. Vi har planer i forhold til dette.  

 

Peder: Områderne kan varierer lidt, det er ikke præcist de samme, da det er de lokale der foretages 

vurderingen. Det formidles via. skilte og hjemmeside.  

 

 

             Skype møder:           

 
Mark: Skype mødet har fungeret godt, kunne vi gøre det nogle af gangene?  

Det forslås, at nogle møder på Skype og andre med fysisk fremmøde.  

 

 

 
 


