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Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe tirsdag den 8. september 2020 

 

Tilstede: Jan Eriksen (formand), Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), Mads Flinterup (Danmarks 

Jægerforbund), Mark Desholm (Dansk Ornitologisk Forening), Bo Håkansson (Danmarks 

Naturfredningsforening), Michael Carlsen (Dyrenes Beskyttelse), Jens Skovager Østergaard 

(Miljøstyrelsen), Cristina Nissen (Miljø- og Fødevareministeriet), Peder Bach Thøgersen 

(Naturstyrelsen, Skype) Peter Lyhne Højberg (Miljøstyrelsen, Skype, referent). 

 

Oplægsholder: Hans Peter Hansen (Aarhus Universitet)  

 

Afbud: Jes Lind Bejer (Friluftsrådet) 

 

Mødet blev afviklet hos Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøvej 20, 2100.  

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Oplæg fra Hans Peter Hansen, Aarhus Universitet, vedr. ulovlig efterstræbelse af ulv 

3. Ulvezoner 

4. Forhindring af selvtægt 

5. Ulovlig nedlæggelse af ulv 

6. Hegningsspørgsmål 

7. Afværgespørgsmål 

8. Selve dispositionen for forvaltningsplanen 

9. Næste møde  

10. Eventuelt 

 

 

Ad 1) 

Dagsorden godkendt. 

 

 

Ad 2) 

Præsentationen fra Hans Peter Hansens oplæg er vedhæftet. 

 

Muligheden for at nå alle grupper gennem social kontrol blev diskuteret i gruppen. Jan Eriksen 

tilkendegav i denne forbindelse, at ulvekonsulenterne som frontpersonale er nøglepersoner. Det blev 

også foreslået, at der skal ses på muligheden for at indføre en udvidet strafferamme, som man har set 

det i andre lande. Hans Peter Hansen tilkendegav, at det handler om at bringe debatten ud, hvor de 
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berørte mennesker er. Dialogen bør starte med det samme, når ulven slår sig ned i et nyt område og 

bør tage udgangspunkt i lokalområdet.  

 

 

Ad 3) 

Karen Post tilkendegav, at det at være i en ulvezone, af nogen, anses som straf nærmere end en 

mulighed, pga. risikoen for at få frataget kompensationen hvis man ikke etablerer ulvesikring af hegn. 

Særligt fordi erhvervet mener at der mangler reelle mobile hegnsløsninger.  

 

Jens Skovager Østergaard fortalte, at der arbejdes på løsninger ift. mobile hegn, herunder at der 

arbejdes på en 4-tråds løsning. Derudover at der arbejdes videre med vogterhundeprojektet, samt at 

de stationære hegn ikke giver de store problemer.  

 

Jan Eriksen tilkendegav, at det er vigtigt, at ulvegruppen holder fast i ulvezonerne, men at 

forvaltningsplanen samtidig beskriver behovet for, at hegnsmulighederne løbende udvikles.  

 

Karen Post tilkendegav, at så længe der ikke er en mobil hegnsløsning, bør der ikke være en kobling til 

kompensation. Jan Eriksen fremhævede, at der bliver en kort efterskrivsperiode, hvor 

organisationerne får mulighed for at tilkendegive særstandpunkter. 

 

Ad 4) 

Forhindring af selvtægt er et af forvaltningsplanens handlemål.  

 

Jan Eriksen tilkendegav, at forvaltningsplanen bør fokusere på konkrete mål som dialog og 

inddragelse af lokalbefolkningen. Beredskabet ift. ulveforvaltningen er personificeret med 

ulvekonsulenterne. 

 

Forvaltningsplanen skal være adaptiv og kunne medvirke til at reducere ulovlig jagt, ud fra en 

redskabsbetragtning. Hvis et nyt ulvekobbel slår sig ned et nyt sted, kan man f.eks. etablere kontakt til 

dem, der har levet med ulv, for at bringe erfaring til det nye sted. Afsnittet i forvaltningsplanen skal 

indeholde en række anbefalinger.  

 

Bo Håkansson tilkendegav, at hvis det kun handler om sociale virkemidler er han ikke enig. 

Strafferammen skal sættes op og der skal gøres mere ift. efterforskning.  

 

Jan Eriksen tilkendegav, at Vildtforvaltningsrådets medlemmer har taget initiativ til en henvendelse ti 

justits- og miljøministeren vedrørende en større strafferamme for faunakriminalitet og at det derfor 

umiddelbart ligger uden for denne plan. 

 

Cristina Nissen tilkendegav i den forbindelse, at det at ændre en strafferamme er en meget omstændig 

proces og nødvendigvis skal ses ift. øvrige strafferammer i samfundet, og at man derfor også bør se på 

andre mere konkrete tiltag. 

 

 

Ad 5) 

Ulvegruppen er enig om at nedlæggelse af ulv er uacceptabelt og dette bør fremgå af planen. 

 

 

 

 



3 

 

Ad 6) 

 

Karen Post fremhævede udfordringerne med særligt mobile hegnsløsninger, men er glad for at høre at 

der var dialog med fåreavlerne, og at der vil blive arbejdet videre med at undersøge mulighederne for 

mobile 4-tråds hegn. Hun spurgte også, om man kan lave individuel hegnsrådgivning med individuel 

mulighed for betaling? Nogen skal have mindre end 15 kr. pr. m., andre mere. 

 

Jan Søndergaard støttede individuelle løsninger. 

 

Mads Flinterup tilkendegav, at det er en umulig opgave at løse, hvis der ikke er øvre beløbsgrænse for 

hegn. 

 

Jan Eriksen tilkendegav, at man kan formulere i planen, at individualiseringen skal øges. 

 

Jens Skovager Østergaard tilkendegav, at det ikke er uden problemer at arbejde med individuelle 

løsninger, når man skal sikre ensartet forvaltning. En øget fleksibilitet kan medvirke til at sikre 

fornuftige løsninger, men der må nødvendigvis være en klar forvaltningsmæssig ramme.  

 

Jan Eriksen tilkendegiver at ”øget fleksibilitet” er nøgleord. 

 

 

Ad 7) 

I den første forvaltningsplan var forskellige afværgemuligheder beskrevet. Bl.a. gummikugler og 

fyrværkeri, hvilket ikke nødvendigvis er helt ligetil at bruge. Fyrværkeri er omfattet af en række 

begrænsninger og Mark Desholm tilkendegav at anvendelse af gummikugler kræver stort 

forhåndskendskab, for ikke at gøre skade på dyret.  

 

Cristina Nissen tilkendegav, at der skal udbredes viden om, at hvis man møder en ulv skal man gøre 

den bange. Ulven skal holdes sky. Virkemidlerne bør endvidere afpasses situationen ift. om ulven 

træffes i naturen eller det drejer sig om en ulv som har mistet sin skyhed. Sidstnævnte kræver en 

autoriseret tilgang. 

 

Bo Håkansson spørger om der er lavet forsøg med brug af gummikugler og fyrværkeri? 

 

Miljøstyrelsen vil undersøge hvad der er lavet i Sverige med skræmmemidler, herunder gummikugler 

og fyrværkeri. 

 

Gruppen tilkendegav, at det fyrværkeri Jens Henrik havde vist virkede brugbart. 

 

 

Ad 8) 

 

Jan Eriksen vil gerne have B-mål med i planen, som en del af den adaptive tilgang. De vil komme med 

senere og vil være en refleksion af målhierarkiet. Han tilkendegav ydermere, at denne plan vil være 

forskellig fra Miljøstyrelsens øvrige forvaltningsplaner, da det er Vildtforvaltningsrådets plan. 

 

Vildtforvaltningsrådets plan bliver forelagt ministeren, og hvad der derefter sker, besluttes på 

baggrund af en politisk prioritering. 
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Mark Desholm fremhævede, at grundforudsætningen om, at planen er adaptiv, gør, at forvaltningen 

vil koste flere penge. 

 

Til sidst foreslog Cristina Nissen, at man bør angive i den nye forvaltningsplan, hvad der gælder fra 

den eksisterende plan, og hvad der er nyt i den nye plan. 

 

 

Ad 9) 

 

 Næste møde er 13. november i DN’s lokaler på Masnedøvej 20, 2100 fra kl. 8.30 til 15.30. 

 

14 dage før mødet skal der afleveres et udkast til planen til gruppen, til brug for mødet. 

 

Der aftales ydermere en tentativ mødedag d. 23. november. 

 

 

Ad 10) 

 

Michael Carlsen fortalte om en undersøgelse, hvor man i Afrika, har malet øjne på bagdelen af kvæg, 

hvilket førte til en dokumenteret reduktion af antallet af angreb fra rovdyr.  


