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Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe fredag den 08 februar 2021 

 

Tilstede: Jan Eriksen (formand), Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), Mark Desholm (Dansk 

Ornitologisk Forening), Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening), Michael Carlsen (Dyrenes 

Beskyttelse), Mads Flinterup (Danmarks Jægerforbund), Peder Bach Thøgersen (Naturstyrelsen), Karen Post 

Bache (Landbrug og Fødevarer), Peter Lyhne Højberg (Miljøstyrelsen), Sabrina Lejlann Jensen 

(Miljøstyrelsen). 

 

Torbjørn Eriksen (Friluftsrådet), deltog i dele af mødet 

Afbud: Lasse Jensen (Miljøstyrelsen) 

 

Mødet blev afviklet på Skype.  

 

 

Dagsorden 

 

1. Indledning og godkendelse af dagsorden 

2. Gennemgang af udkast til forvaltningsplan for ulv - 1. runde, primært fokus på afsnittene 6.2 og 6.3.  

3. Derudover gennemgås afsnittene; 6.4 forbedre viden om ulven i Danmark, 6.5 balancerer de rekreative 

interesser, 6.6 styrke internationalt samarbejde 

4. Evt.  

 

Ad1) 

Godkendt 

 

To punkter til det indledende.  

- Formanden er blevet interviewet til TV-avisen i forbindelse med DCEs rapport om kryptisk 

dødelighed.  

- Processen. I får det færdige materiale en uge før næste møde, den 26 februar.  

Vildtforvaltningsrådet har møde den 15. marts. Så planen skal være færdig den 5. marts.  

 

Ad 2) 

Gruppen gennemgår og aftaler justeringer af punkterne under 6.2 ” minimere tab af husdyr og stress” og 

punkterne under 6.3 ”Sikre levedygtigdel bestand og betingelserne for fortsat udveksling med den tyske 

bestand”.  
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Ad 3) 

Gruppen gennemgår og aftaler justeringer af punkterne under 6.4 forbedre viden om ulven i Danmark, 6.5 

balancerer de rekreative interesser, 6.6 styrke internationalt samarbejde. 

 

AD 4) 

Det drøftes hvorvidt der skal udarbejdes selvstændige afsnit i forhold til overvågning og information. 

Formanden konkluderede, at der var enighed om at lade punkterne om overvågning og information udgå, da 

begge emner blev beskrevet i de enkelte afsnit i planen. 

 

 

 

 

 


