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Referat af møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe fredag den 13. 

november 2020.  

 
 

 

Til stede: 

Jan Eriksen (Formand), Karen Post (Landbrug & Fødevarer), Mads Flinterup (Danmarks 

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

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

Sabrina Lejlann Jensen (Miljøstyrelsen), Lasse Jensen (Miljøstyrelsen),  

På Skype: Jes Lind Bejer (Friluftsrådet), Peder Bach Thøgersen (Naturstyrelsen). Cristina Nissen, 

(Miljø- og Fødevareministeriet) 

 

Dagsorden:  

1) Indledning og gennemgang af gruppens mail til formanden (cc Miljøstyrelsen), herunder 
godkendelse af dagsorden  
 

2) Gennemgang af udkast til forvaltningsplanen. Hvordan skal strukturen være.  
 
1. Planens form: Gruppen oplever, at det fremsendte udkast ikke fremstår som en forvaltningsplan 

men i højere grad er et dokument, der beskriver en række drøftelser vi har haft i ulvegruppen  

2. Planens opbygning: Gruppen finder, at der mangler en gennemgående struktur i planen, således at 

både forvaltningsmæssige udfordringer (jf. vores målhieraki) og den fremadrettede forvaltning 

heraf kommer til at fremstå tydeligt  

 

3) Eventuelt 

 

AD 1)  

Forud for mødet havde Miljøstyrelsen fremsendt et udkast til den reviderede forvaltningsplan, hvilket 

havde fået gruppens medlemmer til, samlet, at fremsende en mail til Vildtforvaltningsrådets 

ulvegruppes formand Jan Eriksen (cc. Miljøstyrelsen). I mailen fremfører gruppens medlemmer, at de 

ser en række udfordringer ift. udkastet til forvaltningsplanen, særligt at planen ikke er konkret nok.   

Jan Eriksen indledte mødet med at understrege, at vildtforvaltningsrådet har taget initiativ til at der 

udarbejdes en revideret forvaltningsplan. Det har hele tiden været gruppens/rådets forvaltningsplan 

hvorfor gruppen også er ansvarlig for udarbejdelse af indholdet i planen.    
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Miljøstyrelsen har i denne proces skulle bistå med faktuel viden om lovgivning og forvaltning, og har i 

tillæg hertil, påtaget sig at være sekretariat for gruppen. Dette erkender Jan Eriksen er en balancegang. 

Miljøstyrelsen har i det fremsendte udkast taget udgangspunkt i hvad gruppen har drøftet på de 

foregående møder, herunder referaterne fra møderne, hvorfor det fremsendte udkast ikke er mere 

konkret end indholdet af disse drøftelser.  

Den oprindelige plan var, at den reviderede plan skulle præsenteres på mødet i vildtforvaltningsrådet 

til december 2020. Jan Eriksen har orienteret rådet om, at dette ikke er muligt.  Planen bliver derfor 

først fremlagt for vildtforvaltningsrådet i marts 2021. Dette giver gruppen tre måneder mere til at 

udarbejde planen.  

Mødet skal derfor bruges på at forventningsafstemme i forhold til, hvad planen skal indeholde, og 

herefter udarbejde en konkret plan for gruppens videre arbejde for færdiggørelse af 

forvaltningsplanen.    

Det blev aftalt, at gruppens medlemmer skal skrive dele af planen, kapitel 6, og fremefter.  

 

AD2) 

Det drøftes hvordan planen bliver adaptiv. Helt konkret. I den forbindelse er der et ønske om at 

inddrage Jesper Madsen igen i forhold til, hvad der udgør en adaptiv plan.  

Hvorvidt politikkerne i sidste ende kan imødekomme gruppens udkast til den reviderede 

forvaltningsplan, er uvist. Gruppen og rådet er rådgivende, men i sidste ende er en endelig vedtagelse 

af en revideret forvaltningsplan en politisk beslutning.  

 

Det blev aftalt, at skriveprocessen tager udgangspunkt målhierarkiet.  

Kapitel 1-5 skal være korte, hvilket understøtter den nye form på forvaltningsplaner, der er vedtaget i 

departementet.  

Kapitel 6 og fremad skal skrives (og konkretiseres) af gruppens medlemmer. Miljøstyrelsen kan bistå 

med en sproglig gennemskrivning af det som gruppen udarbejder, men konkrete og fagligt indhold 

skal udarbejdes af gruppens medlemmer.  

Det aftaltes, at afsnittene skrives i små grupper. Der laves følgende opdeling; 

Jan Eriksen: udarbejder introduktionen 

Ulvens biologi: Miljøstyrelsen.  Lovgivning: Miljøstyrelsen og departementet.  

Generel forvaltning: Gruppen sammen  

Kapitel 6 og frem 

(Det strategiske mål- Og underpunkter, 6 mål med underpunkter)  

 
- Minimeretab af husdyr og stress: Karen Post (ansvarlig) og Bo Håkansson 

 
- Sikre levedygtigdel bestand og betingelserne for fortsat udveksling med den tyske bestand: Bo 

(ansvarlig). Mads Flinterup og Michael Carlsen.  
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- Maksimere befolkningens oplevelse af sikkerhed: Michael Carlsen (ansvarlig) og Mark 

Desholm.  

 
- Forbedre viden om ulven i DK: Mark Desholm (ansvarlig) og Mads Flinterup.  

 
- Balancere kreative interesser: Jes Lind Bejer (ansvarlig) og Jan Søndergaard. 

 
- Styrke internationalt samarbejde: Karen Post, Bo Håkansson og Jan Eriksen(ansvarlig) 

 

Der tages udgangspunkt i følgende; Disposition- strategiske mål- opbygning – med grafik mm. Det 

indstilles at gøre det let læseligt  

Der udarbejdes en ny disposition af Miljøstyrelsen ved Lasse Jensen, som fremsendes i uge 47. Denne 

kan gruppens medlemmer arbejde videre med.  

Delkonklusion- skabelon. Det blev aftalt, at udgangspunktet i skriveprocessen var adaptive i 

indledning og eksempler undervejs, samt et eksplicit modtagerfokus og hvem er planen til, når den 

skrives.  

Udkast sendes til gruppen den 15 december, kommentarer fra gruppens andre medlemmer senest den 

2. januar. Kommende møder planlægges afholdt den 8. og 15.  januar 2021 med behandling af følgende 

indhold.  

1. Fredag den 8 januar: 

- Balancere kreative interesser 

- Minimere tab af husdyr og stress 

- Maksimere befolkningens oplevelse af sikkerhed 

 
2. Fredag den 15 januar.  

- Styrke internationalt samarbejde 

- Forbedre viden om ulven i DK 

- Sikre levedygtig delbestand og betingelserne for fortsat udveksling 

med den tyske bestand 

Eventuelt:  

- Der blev spurgt til punkt 5.3: Naturlig dødelighed – ca. 50 procent. Det skal undersøges, om dette 

er korrekt, at der er en så stor naturlig dødelighed.  

- Status på ulv:  

Der har været en del angreb i Sønderjylland –  Ulven GW1700f har gennem de sidste måneder 

opholdt sig i det Nordtyskland og Sønderjylland.  Området opfylder nu betingelserne for at det kan 

udpeges som et ulveområde og den proces er sat i gang.   

Der bliver spurgt til om der kan gøres noget i forhold til at, processen opleves som langstrakt og 

der kan opstå nye angreb, inden der kommer svar på DNA-analyser, og inden sagen forelæggeles 

ministeren og der tages politisk stillingtagen?  
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Miljøstyrelsen oplyser at sagen behandles inden for de vedtagne forvaltningsmæssige rammer men 

at det vil være oplagt for gruppen, at behandle dette i planen, hvor der efterspørges større 

fleksibilitet.  

Jan Eriksen og Lasse Jensen var i Varde sidste uge og mødes med Sydvestjyllands 

fåreavlerforening, som havde lavet er beredskab hvor de hjælper med bl.a. oprydning efter 

formodede ulveangreb, herunder mental støtte mm. Der var enighed om at det var et godt møde, 

men det efterlod også en række spørgsmål og ønsker til den kommende forvaltning.  

Idom/Rasted gruppen arbejder videre med et videnscenter om ulv. Dette vurderes at være en god 

ide, som gruppen bakker op om.  

 


