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Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe 18. august 2020 
 
 

Tilstede: 

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

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

Flinterup (Danmarks Jægerforbund) på Skype, Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening), Jan 

Eriksen (Formand), Lasse Jensen (Miljøstyrelsen), Peter Lyhne Højberg (Miljøstyrelsen) Sabrina Lejlann 

Jensen (Miljøstyrelsen), Cristina Nissen (Miljøministeriet) på Skype, Peder Bach Thøgersen (NST) på Skype. 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Information fra de tyske myndigheder 

 Svar på spørgsmål stillet efter ønske fra gruppen 

 Sikre oplevelsesmuligheder, jagtinteresser og friluftsaktiviteter 

 

3. Balancere rekreative interesser 

 

a. Dialog med lokalbefolkning 

 

b. Lokale ulveguider 

 

c. Retningslinjer for turisme 

 

d. Intelligent planlægning af færdsel 

 

e. Ulvezoner 

 

f. Formidling ift. jagtinteresser 

 

 

4.            Styrke internationalt samarbejde 

 

o Erfaringsdeling mellem lande 

 

 
Arter og Naturbeskyttelse 

J.nr. 2019 - 9246  

Ref. SJENS 

Den 20. august 2020 
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a. Int. ulvemøder 

 

5. Næste møde  

 

6. Eventuelt 

 

7. Ad 1) 

Gruppen godkendte dagsordenen.  

 

Gruppen ønsker et bidrag om overdødelighed af ulve i Danmark, herunder hvordan evt. ulovlig 

efterstræbelse af ulve i Danmark kan forebygges. Punktet vil blive behandlet på næste møde. 

Miljøstyrelsen vil undersøge mulighederne for, at DCE holder et oplæg om emnet på næste møde. Det er 

et meget afgørende punkt for DN og DJ, i udarbejdelsen af forvaltningsplanen.  

 

Referat fra sidst mangler. Udsendes hurtigst muligt.  

 

8. Ad 2) 

Information fra de tyske myndigheder - svar på spørgsmål stillet efter ønske fra gruppen.  

 

Miljøstyrelsen har forlagt de tyske myndigheder gruppens ønsker. Forvaltningen i Tyskland ligner den 

danske forvaltning, hvilket ikke er overraskende, da vi i stor stil har fundet inspiration i Tyskland.  

 

Der var følgende bemærkninger til punktet:  

 

 Jes er overrasket over, at Tyskland tillader lovlige drab. Hvorfor anbefaler man ikke 

skræmmeforanstaltninger i Tyskland?  

 Bo bemærker at man i Tyskland giver tilskud (flat rate) som husdyrsholderne selv kan forvalte, 

kunne vi det i Danmark? Hvor valgfrit er det? Og er det det samme i hele Tyskland, eller 

forskelligt i delstaterne. 

 Lasse oplyser at vi i Danmark tidligere har meddelt et fast tilskud på 12 kr. pr. m., men at dette 

er ændret til et tilskud efter regning dog max 15 kr. pr. m. Det er ikke styrelsens vurdering, at 

denne ændring har besværliggjort processen mærkbart. Lasse oplyser endvidere at 

ulveforvaltningen i Tyskland varierer mellem de enkelte delstater, herunder også systemer for 

tilskud til afværgeforanstaltninger. Jan, rigtig fint materiale, som giver et godt indblik i 

forvaltningen. Spændende læsning om problemulve. Deres måde at give tilskud på vurderes 

mere enkelt. Det giver de enkelte husdyrsholdere mere ejerskab på løsningerne.  

 

MST vil undersøge de forskellige muligheder, der blev rejst herunder at indhente mere viden.  

 

Jan understregede, at det var vigtigt at huske på, at der er tale om en adaptiv forvaltningsplan.  

MST vil i det omfang det måtte være muligt og når det vurderes relevant desuden indhente viden fra 

Sverige og Norge, eksempelvis i forhold til skræmmemidler eller stress.  

Det er fortsat meget afgørende, for gruppens medlemmer at få indsigt i viden fra vores nabolande ift. 

ulovlige drab på ulve. Det blev aftalt at drøfte dette på næste møde.  

 

Ad 3) Balancere rekreative interesser.  

Sikre oplevelsesmuligheder, jagtinteresser og friluftsaktiviteter 

 

Helt overordnet kan der være et ønske om at give mulighed for at opleve ulven, så der bliver en mere 

positiv vinkel på området. Måske en form for ulveturisme. Der er interesse for at opleve og se ulven. 

Gerne på en strukturret måde.  
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Ulveturisme kan dog også være problematisk, særligt ift. private lodsejere og deres arealer. Derudover 

er det et hensyn at undgå forstyrrelse af ulven. Derfor var tilgangen i første udkast at beskytte ulven og 

private lodsejere.  

 

Der er enighed om, at der fremadrettet skal være en balanceret tilgang, hvor der er mulighed for, at 

interesserede kan opleve ulvens tilstedeværelse, men med respekt for private lodsejere og under 

hensyntagen til beskyttelsen af ulven.  

 

Der skal desuden være en indsats for at målrette informationerne, og sikre at det bliver tydeliggjort, i 

hvilke områder man hhv. må fædres og ikke må færdes mv. I den forbindelse er viden og oplysning 

afgørende.  

 

 

a. Dialog med lokalbefolkningen.  

 

Gruppen er generelt interesseret i, at dialog med lokalbefolkningen prioriteres i forvaltningsarbejdet.  

 

Det blev adspurgt hvad man gør når der oprettes ulvezonerne med adgangsforbud i yngletiden. På 

nuværende tidspunkt foreligger der information på hjemmesiden, men ingen yderligere tiltag. Det blev 

foreslået at oplysningerne skulle udbygges med forklaringer om hvorfor der periodevist blev meddelt 

adgangsforbud, herunder at ulvene har brug for ro i og omkring de første uger af yngleperioden. 

 

Det blev foreslået at kontakte lokalbefolkningen på andre måder, når ulvezoner oprettes. Eksempelvis 

ved at udsende nyheder via lokalmedierne.  

 

Bo var inviteret til opstart af ulvecenter, hvilket kunne overvejes at være en tilgang til lokalbefolkningen.  

Det kan også overvejes at kontakte lokalgruppen i Idum Råsted eller andre borgergrupper for på den 

måde eventuelt at imødekomme et behov for relationsopbygning. 

 

Der var i gruppen enighed om, at der er behov for formidling, hver gang der er et nyt initiativ i forhold 

til ulv, dvs. behov for mere information i den bredere befolkning og ikke kun i forhold til 

husdyrsholderne.   

 

b. Lokale ulveguider 

 

Det blev drøftet om det ville være givtigt, at oprette et korps under Aarhus naturhistorisk 

museum/universitet. Eller MST kan udarbejde retningslinjer, Loven skal overholdes og derudover er 

der de etiske regler (se eksempelvis på sæl- forvaltningsplanen).  

 

Det blev foreslået, at Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet kunne udbyde et kursus 

eller lignende.   

 

MST har tidligere været i kontakt med grupper, der udbyder ulveturisme. Jan Søndergaard tilkendegav 

at man i den forbindelse, skal være særlig opmærksom på, hvem der opsætter kamaraer og, hvem der 

benytter billederne.  

 

c. Retningslinjer for turisme 

 
          Jf. ovenfor om de etiske drøftelser vedrørende ulveturisme.   
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d. Intelligent planlægning af færdsel. 

 

Der blev understreget, at planlægning af færdsel ifm. yngel, bør tage hensyn til lokalbefolkning, veje, 

andet dyreliv mv. Det var dog også et ønske, at der skal være mulighed for at godt friluftliv, og man skal 

undgå for rigide stiruter 

 

Der skal være opmærksomhed på hvad er formålet med den intelligente planlægning, dvs. hvorvidt 

formålet skal være at se ulven, at undgå ulven og særligt yngel.  

 

MST har indhentet bidrag fra Aarhus Universitet, som kommer til at ligge til grund for fremtidige 

afspærringer. 

  

NST giver udtryk for, at der stadig er tale om en ny art, hvorfor vi fortsat prøver at forstå, hvordan vi 

forvalter den bedst muligt. Intelligent færdsel virker, men NST oplever, at folk også kommer for at se 

ulven. Derfor anbefales det at kombinere intelligent færdsel med forbudszoner.  

 

Det blev igen understreget, at jo mere information, jo bedre. Både i forhold til dem, der gerne vil se 

ulven og dem, der gerne vil undgå den, herunder informationer om hvorfor der er afspærret i visse 

områder.  

 

 

e. Ulvezoner 

 

Det skal prioriteres at informere lokalbefolkningen om, hvad en ulvezone betyder og hvad det ikke 

betyder.  

 

Områder, hvor man kan få tilskud til afværgeforanstaltninger (hegn og på sigt vogterhunde), medfører 

også at der på sigt kan stilles krav om ibrugtagning af afværgeforanstaltninger til husdyrsholderne, 

førend der kan udbetales kompensation.    

 

Det blev aftalt, det der på et senere møde skulle følges op på hvordan ulvezoner bliver udpeget, 

herunder om forvaltningen skal ændres. Eksempelvis hvis et ulvepar slår sig ned i et område, så kunne 

det betyde at man opretter en ulvezone, også selvom der ikke havde været tale om egentlige angreb.   

 

Vi skal dog være opmærksomme på at ulvezoner hænger nøje sammen med udpegningen af evt. 

problemulve, i form af krav til hegning mv.  

 

MST bekræftede, at anvendelsen af ulvezoner i et eller andet omfang også er et ressourcemæssigt 

spørgsmål. Man kunne give tilskud i hele Jylland, men det ville medfører betydelige merudgifter. 

Ulvezonerne har til formål at kanalisere midlerne derhen hvor risikoen er størst.  

 

 

f. Formidling ift. Jagtinteresser. 

 

Der opleves en frygt for, at ulven har en indflydelse/forringelse på jagtbestandene. Der kan derfor være 

behov information i den forbindelse. Derudover er der konflikter mellem ulv og jagthund.  

 

Selvom det vurderes, at ulven ikke har nævneværdig effekt på hjortebestandene som helhed, kan 

enkelte private lodsejere være udfordrede (påvirket) af, at ulvens lokale tilstedeværelse, da ulve kan jage 

vildt væk fra netop deres jagtrevir. Det gælder dog også, at andre private lodsejere kan opleve mere 
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hjortevidt på deres revir som følge af ulvens tilstedeværelse på naboreviret. Det er afgørende, at 

anerkende denne problemstilling.  

 

 

Ad 4) 

 

Styrke internationalt samarbejde 

 

o Erfaringsdeling mellem lande 

 

 

g. Int. ulvemøder 

 

Gruppen opfordrer myndighederne til at samarbejde med vores nabolande. Det kan fx være relevant at 

drøfte hvordan habitatdirektivet skal fortolkes, hvordan en dansk delbestand, som er en del af en 

europæisk bestand forvaltes mv.  

 

Gruppen opfordrer myndighederne til at deltage i internationale ulvemøder, herunder oplyse om dansk 

forvaltning 

 

Gruppen ønsker at forvaltningsplanen indeholder en kort tekst om fordelene at styrke det internationale 

samarbejde.  

 

Der samarbejdes allerede på tværs (Dep. og MST), men gruppen ønsker i højere grad en fælles 

forvaltning af en fælles bestand. Målet er at få en grænse overskridende forvaltning af grænse 

overskridende arter.  

 

Der er behov for et betydeligt afsnit i forvaltningsplanen om dette punkt.  

 

Ad 5) Næste møde 

Der holdes fast i at næste møde afholdes den 8. september i København. Udestående emner er 

ulvezoner, forhindring af selvtægt, ulovlig nedlæggelse af ulv, selve dispositionen for 

forvaltningsplanen, hegningsspørgsmål, afværgespørgsmål. (Øvrige dele af planen kan der skrives på). 

 

Jan Eriksen: 

Dette er forvaltningsplan 2.0. Den erstatter planen fra 2014, dog udelades afsnit om ulvens historie og 

biologi mm. 

 

Bestandsregulering skal nævnes, men Jan E mener ikke det skal substansdrøftes da det ligger mange år 

ude i fremtiden. 

 

Skriveproces efter 8. sep. 

Hvis skrivearbejdet efterlader en substansdrøftelse, kan det tages op efter første skriv. Der skal være 

opmærksomhed på, at der mangler substansdiskussion af ulovlig jagt på ulv. 

 

Der sendes noget ud ultimo oktober, inden mødet 13. november. Gruppen får ca. ti dage til at 

kommentere. 

13. november til 7. december skal MST færdiggøre skrivningen. 

 

Hvis der d. 13. november er tilstrækkelig mange udeståender, vil Jan gerne sætte en reservedato ind, 

f.eks. mandag d. 23. november. 
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         AD 6) Evt. 

Jan Eriksen er bekymret for at der ikke er kommet hvalpe i Stråsø. Hannen er set inden for de seneste 

uger. Hunnen og hvalpene er ikke set. 

 

Mads spurgte, om der kan være tale om naturlig død. I den forbindelse kunne det være interessant at 

spørge tyskerne, hvordan de håndterer hændelser med forsvundne ulve. Det kan samtidig overvejes, at 

bede Kent Olsen redegøre for, hvor sandsynligt det er, at en ulv vil blive fundet i Tyskland. Kan det være 

muligt, at man ikke opdager det, hvis en ulv vandrer til Tyskland. De ulve AU har dømt døde, er der 

aldrig siden blevet fundet spor fra, hverken i Danmark eller i Tyskland. 

 

 

 

 

 

 

 

 


