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Dagsorden for møde i Vildtforvaltningsrådet mandag den 15. 
marts 2021 kl. 10.00-14.30, virtuelt møde 

 

 

 Bilag 

1. Godkendelse af dagsorden 2021-01-01 

Til godkendelse 

 

 

2. Vildtforvaltningsrådets forslag til revideret 

ulveforvaltningsplan 

2021-01-02 

2021-01-03 

2021-01-04 

2021-01-05 

2021-01-06 (eftersendes) 

Resumé:  

Jan Eriksen fremlægger ulveforvaltningsgruppens udkast til den 

reviderede forvaltningsplan for ulv. 

 

Til beslutning 

 

 

3. Status for jagttidsgruppen 2021-01-07 

2021-01-08 

2021-01-09 

2021-01-10 (eftersendes) 

Resumé:  

Henrik Bertelsen fremlægger jagttidsgruppens udkast til det 

reviderede princippapir for fastsættelse af jagttider. På 

Vildtforvaltningsrådets møde den 7. december 2020 blev udkastet 

diskuteret, og det blev konkluderet, at jagttidsgruppen skulle 

genbesøge et par sætninger for at præcisere formuleringerne.  
Henrik Bertelsen præsenterer målsætningspapiret fra 

arbejdsgruppen for revidering af jagttider. 
 

 

 

Til orientering ved jagttidsrapporten 

Til beslutning ved princippapir om jagttider 

 

 

4. Status for arbejdsgruppen vedr. skadevoldende vildt  

Resumé: 

Henrik Bertelsen orienterer om arbejdet vedrørende 

skadevoldende vildt. 

 

 

Til orientering 

 

 

5. Indstilling fra udsætningsudvalget 2021-01-11 (eftersendes) 

2021-01-12 (eftersendes) 

2021-01-13 (eftersendes) 
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2021-01-14 (eftersendes) 

2021-01-15 

Resumé: 

Formand for udsætningsudvalget, Flemming Torp, orienterer om 

udvalgets seneste møde den 19. januar 2021 og præsenterer 

udvalgets indstillinger vedr. andeudsætning.  

 

 

Til drøftelse evt. beslutning  

6. Biotopplanernes effekt på naturindholdet  

Resumé: 

Miljøstyrelsen orienterer om processen for projektforslaget om 

biotopplanerners effekt på naturindholdet, som drøftelse i 

Udsætningsudvalget og på tidligere møder i 

Vildtforvaltningsrådet. 

 

 

Til drøftelse  

7. Rammer og regler for offentliggørelse af bestilte 

projekter hos DCE 

 

Resumé: 

DCE orienterer om rammerne og reglerne for offentliggørelse af 

bestilte projekter hos DCE. 

 

 

Til drøftelse  

8. Den Nationale Hjortevildtgruppe 2021-01-16 

2021-01-17 

2021-01-18 

2021-01-19 

2021-01-20 

2021-01-21 

2021-01-22 

2021-01-23 

Resumé: 

Formand i den Nationale Hjortevildtgruppe, Svend Bichel, 

præsenterer gruppens indstilling med udkast til model for 

arealkrav ved jagt på kron- og dåhjort til Vildtforvaltningsrådet, 

dertil præsenterer Svend Bichel indstilling om dæmrings- og 

skumringsjagt samt kort status fra de regionale 

hjortevildtgrupper. 

 

Til beslutning om arealkrav 

Evt. til beslutning om skumrings- og dæmringsjagt 

Til drøftelse ved øvrige punkter 

 

9. Vildtforvaltningsrådets udtalelse om rewilding 2021-01-24 

Resumé: 

Jan Eriksen fremlægger Vildtforvaltningsrådets fælles udtalelse 

med centrale principper for rewilding. 
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Til beslutning 

 

 

10. Projekt kirkeugle 2021-01-25 

2021-01-26 

2021-01-27 

Resumé: 

Henrik Bertelsen orienterer om status på kirkeugleprojektet. 

 

 

Til orientering  

11. Forsøg med buejagt på større hjortevildt 2021-01-28 

Resumé: 

Miljøstyrelsen orienterer om den vedlagte indstilling, om at 

forsøget med buejagt på større hjortevildt forlænges med ét år og 

dermed også, at evalueringen udskydes tilsvarende.  

 

 

Til drøftelse  

12. Meddelelser  

Orientering fra formanden  

Forvaltningsplan for skarv  

Sikkerhed ved riffeljagt  

Nyt VILREG system 2021-01-29 

Status på bekendtgørelser  

  

13. Kommende møder 2021-01-30 

Resumé:  

Formanden fremlægger emner for kommende møder. 

Medlemmerne i VFR opfordres til at byde ind med emner. 

 

Kommende møder i 2021:  

Torsdag d. 10. juni (Odense) 

Mandag og tirsdag d. 27. og 28. september (Finland) med tema 

om mårhund og rovdyrforvaltning og evt. jagt på vandfugle. 

Mandag d. 6. december (KBH) 

 

 

Til drøftelse 

 

 

14. Eventuelt  



  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 15. marts 2021 

Bilag 2021-01-02, 2021-01-03, 2021-01-04, 2021-01-05, 2021-01-06 (eftesendes) 

Emne: Vildtforvaltningsrådets forslag til en revideret ulveforvaltningsplan 

 

Indstilling: Til beslutning 

Resume: 

Jan Eriksen fremlægger ulveforvaltningsgruppens udkast til den reviderede forvaltningsplan for 

ulv. 

Bilag:  

2021-01-02 Referat fra møde i vildtforvaltningsrådets ulvegruppe fredag den 8. januar 2021 

2021-01-03 Referat af møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe fredag den 15. januar 2021 

2021-01-04 Referat af møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe fredag den 8. februar 2021 

2021-01-05 Tiltag mod ulovlig efterstræbelse fa ulv (fagligt notat fra DCE) 

2021-01-06 Udkast til Vildtforvaltningsrådets forslag til adaptiv forvaltningsplan for ulv i Danmark 

(eftersendes) 
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Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe fredag den 8. januar 2021 

 

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), Torbjørn Eriksen (Friluftsrådet), Karen 

Post Bache (Landbrug & Fødevarer), Lasse Jensen (Miljøstyrelsen), Sabrina Lejlann Jensen (Miljøstyrelsen), 

Peter Lyhne Højberg (Miljøstyrelsen). 

 

Mødet blev afviklet på Skype.  

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Gennemgang af afsnit 6.1 – Maksimere befolkningens oplevelse af sikkerhed 

3. Gennemgang af afsnit 6.2 – Minimere tab af husdyr og stress 

4. Gennemgang af afsnit 6.5 – Balancere rekreative interesser 

5. Evt.  

 

Ad 1) 

Godkendt. 

 

Ad 2) 

Gruppen gennemgik og aftalte justeringer af punkterne under afsnit 6.1 ”Maksimere befolkningens oplevelse 

af sikkerhed”.  

 

Ad 3) 

Gruppen gennemgik og aftalte justeringer af punkterne under afsnit 6.2 ”Minimere tab af husdyr og stress”. 

 

Ad 4) 

Gruppen gennemgik og aftalte justeringer af punkterne under afsnit 6.5 ”Balancere rekreative interesser”.  

 

Ad 5) 

Der blev aftalt en tidsplan for kommende møder: 

15. januar kl. 1o  

8. februar kl. 10  

26. februar kl. 10  

 
Arter og Naturbeskyttelse 

J.nr. 2019 - 9246  

Ref. PETLH 

Den 20. januar 2021 
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Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe fredag den 15. januar 2021 

 

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

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

Beskyttelse) Torbjørn Eriksen (Friluftsrådet), Lasse Jensen (Miljøstyrelsen) Peter Lyhne Højberg 

(Miljøstyrelsen) Sabrina Lejlann Jensen (Miljøstyrelsen). 

 

Oplægsholder: Jesper Madsen (Aarhus Universitet). 

 

Afbud: Mads Flinterup (Danmarks Jægerforbund) 

 

Mødet blev afviklet på Skype.  

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Gennemgang af afsnit 6.3 ” Sikre levedygtigdel bestand og betingelserne for fortsat udveksling med den 

tyske bestand”  

3. Gennemgang af afsnit 6.6 ”Styrke internationalt samarbejde” 

4. Oplæg fra Jesper Madsen Århus universitet vedr. adaptiv forvaltningsplan – hvor står vi i dag  

5. Gennemgang af afsnit 6.4 ” Forbedre viden om ulven i Danmark” 

6. Evt.  

 

Ad1) 

Godkendt 

 

Ad 2) 

Gruppen gennemgår og aftaler justeringer af punkterne under 6.3 ”Sikre levedygtigdel bestand og 

betingelserne for fortsat udveksling med den tyske bestand”.  

 

Ad 3) 

Gruppen gennemgår og aftaler justeringer af punkterne under 6.6 ”Styrke internationalt samarbejde” 

 

Ad 4) 

Jesper Madsen holder et oplæg om adaptiv forvaltningsplan, ud fra udkast til forvaltningsplanen. Gruppen 

og Jesper Madsen drøfter forskellige mulige tiltag, for at skærpe den adaptive tilgang til forvaltningsplanen.  

 
Arter og Naturbeskyttelse 

J.nr. 2019 - 9246  

Ref. SJENS 

Den 18. januar 2021 
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Gruppen vil arbejde videre med dette.  

 

 

AD 5) 

Gruppen gennemgår og aftaler justeringer af punkterne under 6.4 ” Forbedre viden om ulven i Danmark” 

 

AD 6) 

Ændringer til planen skal være sendt til formanden senest den 25. januar 2021, hvorefter formanden med 

assistance fra Miljøstyrelsen skriver planen igennem, mhp., at skabe sammenhæng og kontinuitet.  

 

Gruppens medlemmer vil modtage sammenskrivningen få dage før mødet den 8. februar. 
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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”.  

 

 

 
Arter og Naturbeskyttelse 

J.nr. 2019 - 9246  

Ref. SJENS 

Den 18. januar 2021 
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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. 

 

 

 

 

 



 
Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 

 

 Dato: 18 januar 2021 | 05 

  

 
 

  

Tiltag mod ulovlig efterstræbelse af ulv 
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Datablad 

  Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 

 Kategori: Rådgivningsnotat 
 
 Titel: Tiltag mod ulovlig efterstræbelse af ulv 
  

 Forfattere: Hans Peter Hansen1, Cathrine Munch Schrøder1, Peter Sunde1 og Kent Olsen2 
 
 Institutioner: 1Institut for Bioscience, Aarhus Universitet & 2Naturhistorisk Museum, Aarhus 

 Faglig kommentering: Professor Paul Larsson, Politihøgskolen, Norge 

 Kvalitetssikring, DCE: Jesper R. Fredshavn 
   

 Ekstern kommentering: Notatet har ikke været forhåndskommenteret af rekvirenten. 

 Rekvirent: Miljøstyrelsen 

 Bedes citeret: Hansen, H.P., Schrøder, C.M., Sunde, P. & Olsen, K. 2021. Tiltag mod ulovlig 
efterstræbelse af ulv. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 
s. – Fagligt notat nr. 2021|05 
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_05.pdf 

  Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse 

 Foto forside: Ulla Pipaluk Zobbe og Lars Lorentsen 

 Sideantal: 27 
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1 God bestilling 

Miljøstyrelsen har via mail af 19. november 2020 fremsendt en ”God bestil-
ling” til DCE (j.nr. 2020-65570) med følgende opgaveformulering: 

”Siden ulvens genindvandring til Danmark i 2012 er der forsvundet en række ulve-
individer fra den danske natur, heraf formodes mindst 10 ulve at være døde i Danmark 
uden at være blevet genfundet. Årsagerne til ulvenes endeligt er ukendte, men med 
tanke på, at én ulv i 2018 blev dokumenteret nedlagt ulovligt i Vestjylland, samt er-
faringer med ulovlig efterstræbelse af ulve i vores nabolande, kan det ikke udelukkes, 
at en del af de forsvundne danske ulve, også kan være udsat for ulovlig efterstræbelse. 
Miljøstyrelsen ønsker i det lys, og som inspiration til eventuelle fremtidige forvalt-
ningstiltag, at indhente et notat som beskriver de væsentligste potentielle tiltag som 
vurderes, at kunne reducere risikoen for ulovlig efterstræbelse af ulve i Danmark. De 
foreslåede tiltag skal tage afsæt i de dokumenterede erfaringer, og den forskningsbase-
ret viden, der specifikt gør sig gældende i forhold til ulovlig efterstræbelse af ulv, både 
internationalt og i Danmark. I det omfang viden og erfaringer om ulovlig efterstræ-
belse af vilde dyr i andre kontekster end ulv er relevante, kan disse inddrages. Hvis 
muligt bedes tiltagene rangordnes ift. deres forventede effekt.” 

1.1 Præmisserne for bestillingens besvarelse 
Med afsæt i dokumenterede internationale og danske erfaringer og forsk-
ningsbaseret viden, redegøres der i notatet kortfattet for de væsentligste po-
tentielle tiltag, som vurderes at kunne reducere risikoen for ulovlig efterstræ-
belse af ulve i Danmark. 

Til brug for dette notat defineres ‘ulovlig efterstræbelse’ som værende aktive, 
overlagte handlinger, som har til formål ulovligt at aflive ulve og/eller på an-
den vis at kompromittere ulvens beskyttelsesstatus under henholdsvis EU's 
habitatdirektiv, artsfredningsbekendtgørelsen, jagt og vildtforvaltningsloven 
og naturbeskyttelsesloven. Ulovlig efterstræbelse kan udover ulovlig afliv-
ning inkludere forskellige former for tilsigtede forstyrrelser, eksempelvis for-
giftninger og destruktion af ulvegrave.  

En stor del af den litteratur, der beskæftiger sig med ulovlig efterstræbelse af 
ulv, beskriver omfanget og de faktorer, der driver den ulovlige efterstræbelse. 
Antallet af studier, der belyser effekterne af tiltag mod ulovlig efterstræbelse 
af ulv, er derimod sparsomme. Det er således ikke muligt at give et entydigt 
evidensbaseret svar på, hvilke tiltag der har den bedste effekt. De i notatet 
formulerede anbefalinger er derfor ikke opstillet i prioriteret rækkefølge, lige-
som der heller ikke er tale om en udtømmende liste. Det forudsættes, at effek-
ten af tiltag afhænger af, hvordan de kombineres i både tid og rum, samt 
hvilke resurser, der afsættes til deres implementering. Alle de foreslåede tiltag 
fordrer en grundigere bearbejdning og juridisk vurdering.  

Notatet tager primært afsæt i den relativt omfattende viden, der omhandler 
drivkræfterne bag ulovlig efterstræbelse. Meget af den litteratur, der i notatet 
henvises til, tager afsæt i begrebet ‘illegal jagt’. I litteraturen dækker begrebet 
‘illegal jagt’ over ulovlig efterstræbelse af vilde dyr i bredere forstand end jagt, 
som en kulturel legitim praksis.  
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1.2 Disposition 
Ved bestillingen har Miljøstyrelsen bedt om et kort notat. De anbefalede tiltag 
motiveres i notatets tre hovedafsnit 1) Ulovlig efterstræbelse af ulv som fænomen, 
2) Forebyggelse, samt 3) Efterforskning og straf. Notatets afsluttende afsnit op-
summerer hovedpointerne og beskriver hvilken kombination af tiltag, som 
vurderes at have den mest dæmpende effekt på ulovlig efterstræbelse af ulv i 
Danmark. Alle foreslåede tiltag fremgår herefter i tabelform med en kort vur-
dering af deres umiddelbart forventede fordele og ulemper.    
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2 Ulovlig efterstræbelse af ulv som fænomen 

Ulovlig efterstræbelse af beskyttede arter udgør et udbredt fænomen og en for-
valtningsmæssig udfordring, både i og uden for Danmark. Når det specifikt 
gælder vildtlevende ulve, viser studier, at den kryptiske dødelighed – dvs. den 
dødelighed, der ikke kan forklares med trafikdrab og naturlige årsager – er høj 
i mange lande. Den i litteraturen dominerede forklaring på den kryptiske dø-
delighed er ulovlig efterstræbelse (Suutarinen & Kojola, 2018; Kaltenborn & 
Brainerd, 2016; Liberg et al. 2012). Selv om der hidtil kun er ét dokumenteret 
eksempel på ulovlig aflivning af ulv i Danmark, har der siden ulvens genind-
vandring floreret flere anonyme tilståelser og påstande om sådanne. Den sene-
ste statusopgørelse for ulve i Danmark angiver, at ni ud af 24 ulve registreret 
med kendt genetisk profil i Danmark mellem 2012-19 er forsvundet per 1. okto-
ber 2020 (Olsen et al. 2020), hvilket tyder på en højere dødelighed end det, man 
kan forvente i naturen. Den årlige dødelighed for GPS-mærkede ulve i Sverige 
og Finland pga. naturlige faktorer (sygdom, ulykker, territoriekampe) ligger så-
ledes på under 6 % om året (Liberg et al. 2020, Suutarinen & Kojola 2018). Indtil 
videre er ulovlig efterstræbelse den mest sandsynlige forklaring på den høje 
kryptiske dødelighed blandt ulve i Danmark. 

2.1 Hvad karakteriserer ulovlig efterstræbelse af ulv 
Ulovlig efterstræbelse af vilde dyrearter kategoriseres på engelsk som Wildlife 
Crime, der igen er en kategori under både Rural Criminology og Green Crimino-
logy (Højberg et al. 2016; Wellsmith, 2011). I Danmark taler vi ofte om fauna-
kriminalitet i forbindelse med ulovlig efterstræbelse af vilde dyrearter. I både 
daglig tale og i faglitteraturen anvendes ofte begrebet krybskytteri eller ille-
gal/ulovlig jagt (på engelsk poaching eller illegal hunting), som en samlebeteg-
nelse for ulovlig efterstræbelse af vilde dyrearter. Begrebet krybskytteri er 
dog misvisende, da det oprindeligt var knyttet til berigelseskriminalitet (jagt 
på anden persons ejendom) med skydevåben. Da hverken motivet (berigelse) 
eller metoden (brug af skydevåben) er fuldt dækkende for de forskellige må-
der, ulve efterstræbes ulovligt, vil vi i det følgende bruge betegnelsen ’ulovlig 
efterstræbelse’ (engelsk: illegal killings, illegal persecution) til at betegne disse 
illegale handlinger. 

Der findes flere forskellige overlappende motiver til at begå faunakriminali-
tet, herunder ulovlig efterstræbelse af vilde dyr (fx Skogen & Krange, 2020; 
Suutarinen & Kojola 2018). Angus Nurse identificerer fem motivkategorier 
(Nurse, 2011):  

1. Egen vinding. 
2. Udfordring og spænding. 
3. Behovet for føde. 
4. Antipati mod myndigheder.  
5. Tradition og kultur. 

Det kan diskuteres, om Nurses liste er fuldt ud dækkende for skandinaviske 
forhold. Der er i den videnskabelige litteratur dog enighed om, at ulovlig ef-
terstræbelse af ulve ofte har socio-politiske koblinger – kategori 4 ovenfor – 
og eks- eller implicit udtrykker en socialt og politisk forankret kritik og mod-
stand mod dominerende politiske diskurser, myndigheder og forvaltningen i 
almindelighed, og/eller mod den eksisterende ulveforvaltning i særdeleshed 
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(Skogen et al. 2017.; Pohja-Mykrä, 2016; Pohja-Mykrä & Kurki, 2014; Essen et 
al. 2014; Kahler & Gore, 2012).  

Modstanden mod ulveforvaltningen kan være motiveret i de direkte negative 
konsekvenser, lovbryderen oplever, at ulven medfører. Modstanden kan også 
være baseret på en generel mistillid til myndighederne, herunder til myndig-
hedernes evne eller vilje til at sikre en tryg og retfærdig forvaltning, f.eks. i 
forhold til faktiske eller potentielle angreb på hus- og kæledyr, eller oplevel-
sen af ulven som potentielt farlig for mennesker. I forhold til mistilliden til 
myndighederne og forvaltningen i bredere forstand, kan modstanden være 
forankret i en oplevelse af, og fortælling om, at de mennesker, der lever i ul-
veområder, er kulturelt, økonomisk eller politisk marginaliseret og/eller, at 
man ikke kan stole på den viden, der formidles af myndigheder og af forskere 
om ulven (Krange & Skogen, 2018; Skogen et al. 2017; Højberg et al.2016)  

Der kan dog også være motiver, som hælder over i kategori 1 og 5, som f.eks. 
ulvens påvirkning af jagtvildtet og deraf følgende rekreative eller monetære 
tab og påvirkningen af lokale kulturelle naturpraksisser. Motiverne kan også 
være forankret i eksisterende – strategiske eller reelle – opfattelser om, at ul-
ven som art ikke passer ind i naturen, at den ikke er naturligt indvandret, ikke 
er en ‘rigtig’ ulv, men en hybrid mellem hunde og ulve, etc. etc. (Fox, 2020; 
Theodorakea & von Essen, 2016; Skogen et al. 2009) 

At det primært er mistilliden til ulveforvaltningen, som udgør det egentlige 
problem, styrkes af erfaringer fra forsøg på en mere inkluderende ulveforvalt-
ning (Steinvig et al. 2019; Hansen, 2017; Schrøder; 2018; Bisi et al. 2007). I lit-
teraturen angives eksempler på, at modstanden mod ulvenes tilstedeværelse 
vokser over tid i de områder, hvortil den er nyindvandret, men der angives 
også eksempler på, at modstanden falder. Generelt er modstanden dog mere 
udpræget i landdistrikter og i de områder/zoner, hvor ulven lever (Dressel et 
al. 2015; Højberg et al. 2016; Linnell, 2013; Peterson et al. 2010).   

Med ulovlig efterstræbelse af ulv er der tale om en form for lovbrud, der klas-
sificeres som mala prohibita, dvs. et lovbrud, hvor det primært er lovgivningen, 
der definerer handlingen som kriminel. Dette i modsætning til mala in se, som 
beskriver en kriminel handling – eksempelvis berigelseskriminalitet eller vold 
– hvor der findes en udbredt konsensus om, at handlingen, under næsten alle 
forhold, i sig selv er forkert (Larsson, 2020; Schlegel, 1990). 

Ulovlig efterstræbelse af ulv som handling, dækker både over den individuelle 
og spontant opståede mulighed, f.eks. i forbindelse med anden jagt, og kollek-
tivt systematisk planlagte handlinger (Larsson, 2020). Midlerne er ofte skyde-
våben, men der er også eksempler i andre lande på f.eks. anvendelse af gift, 
fælder og andet. Et andet karakteristika ved ulovlig efterstræbelse af ulv er, at 
der er tale om en form for kriminalitet, som typisk foregår i mindre befærdede 
områder, hvilket gør risikoen for at blive opdaget relativt begrænset (Suutari-
nen & Kojola, 2018; Larsson 2020). De personer, der er ansvarlige for ulovlig 
efterstræbelse af ulv, beskrives i de skandinaviske erfaringer ofte som velinte-
grerede i deres lokalmiljø, og det er netop fra lokalmiljøet, at gerningsman-
den/gerningsmændene henter en oplevet eller faktisk moralsk støtte til deres 
handlinger (Skogen & Krange 2020; Skogen et al. 2017).  
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Karakteristisk for ulovlig efterstræbelse af vilde dyr er, at det næsten udeluk-
kende er mænd, der begår handlingen (Nurse, 2011). Der er intet, der tyder på, 
at det forholder sig anderledes i forhold til ulovlig efterstræbelse af ulv. Om-
vendt viser studier, at kvinder i højere grad end mænd er kritiske til tilstedevæ-
relsen af ulve, hvorfor mændenes samlevere og ægtefæller formentlig udgør en 
indirekte motiverende faktor for den ulovlige efterstræbelse. 

2.2 Ulovlig efterstræbelse af ulv som politisk protest 
Som et konkret udtryk for en modstand mod ulveforvaltningen, kommunikeres 
den ulovlige efterstræbelse af ulven i varierende grad og på forskellig vis og 
bestemt af den politiske og kulturelle kontekst (von Essen, 2017; Nie, 2001). 
Ulovlig efterstræbelse af ulv kommunikeres ofte som en form for ‘message 
crime’, dvs. som en besked til offentligheden og myndighederne om, at ger-
ningsmanden/gerningsmændene ikke anerkender myndighedernes forvalt-
ning (von Essen & Allan, 2017). I nogle lande, som f.eks. Sverige og Norge, kom-
munikeres efterstræbelsen af ulv ofte indirekte via trusler og påstande om selv-
tægt, hvorimod selve handlingen, f.eks. drabet på en ulv, søges skjult (Liberg et 
al. 2012). På trods af dette er der dog eksempler på, at fotos florerer internt 
blandt norske jægere med motiver af ulovligt aflivede ulve, hvilket indikerer, 
at det i nogle kredse er forbundet med en vis anerkendelse at aflive ulve (Lars-
son, Webbinarium 2020). I Finland er der eksempler på, at gerningsman-
den/gerningsmændene anmelder sig selv, hvorved selve handlingen bliver ud-
tryk for en form for civil ulydighed (Pohja-Mykrä, 2016). I Italien er der eksem-
pler på, at aflivningen af ulve kommunikeres ved at fremvise lemlæstede eller 
flåede ulvekadavere i det offentlige rum1 2 

I det omfang, der sker en ulovlig efterstræbelse af ulve i Danmark, afspejler 
kommunikationen den svenske og norske model, dvs. at efterstræbelsen kom-
munikeres via trusler og påstande om selvtægt, hvorimod selve handlingen, 
drabet på den enkelte ulv, søges skjult. Men ligesom i Norge findes der i Dan-
mark historier om florerende fotos i jægerkredse, som viser aflivede ulve.3  

Fælles for de forskellige måder at neutralisere4 den ulovlige efterstræbelse af 
ulv på er udsagn om, at ulveforvaltningen pålægger befolkningsgrupper i ul-
vens udbredelsesområde særlige byrder. Byrder, som anses at være uretfær-
dige, og som dermed gør forvaltningen moralsk illegitim (von Essen et al. 2014; 
Peltola et al. 2013). Det er dog værd at bemærke, at en del af den selvtægt, der 
måtte begås, formentlig også har rod i en mere generel ’selvhjulpenhedskultur’, 
hvor man føler sig berettiget til selv ’at ordne paragrafferne’. (Frøjk 2020; Høj-
berg et. al. 2016). 

Selvom den ulovlige efterstræbelse af ulv er forankret i en faktisk eller oplevet 
social opbakning i lokalsamfundet (Pohja-Mykrä, 2016; Pohja-Mykrä & Kurki, 
2014; Gangaas et al. 2013), og selvom modstanden mod ulveforvaltningen stiger 

 
1 Samtale med Alessia Mariacher, forsker ved Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Regioni Lazio e Toscana, 29. oktober 2020.  

2 Italian farmers wage war on protected grey wolves, taking animals' dead bodies to 
the street - ABC News 

3 Personlige samtaler med danske jægere i perioden 2017-2021.  

4 Neutralisere er et begreb, en gerningsmand eller -kvinde anvender, til at forsvare 
sine ulovlige handlinger. Se f.eks. Lanier, M.M. & Henry, S. 2004. 
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med afstanden fra større byområder, betyder det ikke, at alle bosat i et ulveom-
råde støtter ulovlig efterstræbelse af ulv (Krange & Skogen 2018; Højberg et al, 
2016). Men den gensidige sociale afhængighed og mulige frygt for konsekven-
serne gør, at den samme modvilje til at agere mod lovbrud formentlig også gør 
sig gældende på lokalsamfundsniveau. Der kan med andre ord være tale om 
en undertrykkende social kontrol, hvor ambivalenser, nuancer og positive op-
fattelser af ulves tilstedeværelse ikke kommer frem. Dette bliver yderligere for-
stærket af, at den offentlige debat om ulven er stærkt polariseret, følelsesladet 
og domineret af særinteresser. Især de sociale medier fungerer ofte som ’ekko-
kamre’ for enslydende holdninger, fortællinger og gensidige beskyldninger. 

Ikke blot holdningerne, men også udokumenterede påstande om at ulven f.eks. 
er indført til landet, har fået opbakning fra politikere, ministre og andre me-
ningsdannere (Sonne et al. 2019). Som eksempler på negativ meningsdannelse, 
som utilsigtet kan bringe tvivl om statens egen artsbeskyttelse, kan nævnes, at 
de seneste tre miljøministre i deres embedsudtalelser har udtalt, at de helst ikke 
havde set ulven komme til Danmark.5 Udtalelserne afspejler en formentlig ud-
bredt politisk holdning, samtidig med at de, hvor utilsigtet det end måtte være, 
kan bidrage til en opfattelse af, at ulovlig efterstræbelse ikke tages alvorligt af 
de øverst ansvarlige myndigheder. 

At ulovlig efterstræbelse af ulv ofte har socio-politiske undertoner har betyd-
ning for effekten af tiltag. Kriminalitet med socio-politiske undertoner er ofte 
mere resistent overfor øget kontrol og straf. Mulighederne for en effektiv poli-
timæssig kontrol vanskeliggøres af, at den ulovlige efterstræbelse sker i mindre 
befærdede områder. Af samme grund opdages og opklares ulovlig efterstræ-
belse af ulv kun sjældent (Larsson, 2020; BRÅ 2007). Der er blandt kriminologer 
og sociologer enighed om, at forebyggelse – på sigt – er det mest effektive tiltag 
mod ulovlig efterstræbelse af ulv. Dette udelukker dog ikke, at der også kan 
være et behov for at styrke kontrollen og efterforskningen samt se nærmere på, 
om straffen for ulovlig efterstræbelse af ulv bør ændres.  

 
5 Se eksempelvis Wermelin på samråd d. 6. maj 2020 (link i referencer); Jacob Elle-
mann https://www.berlingske.dk/politik/miljoeminister-definition-af-problem-
ulve-goer-en-forskel; 
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3 Forebyggende indsats 

En forebyggende indsats må, i det omfang det er muligt, sikre en kontrol og 
overvågning af eksisterende ulveområder, både med henblik på at beskytte 
ulvene i deres leveområder, men også med henblik på at øge risikoen for at 
blive opdaget, for de, som måtte vælge at begå selvtægt. Men fordi den ulov-
lige efterstræbelse er forankret i en socio-politisk modstand mod forvaltnin-
gen, og fordi det er en form for lovbrud, der er vanskelig at forebygge med 
politimæssig kontrol, er det afgørende dels at styrke den sociale kontrol, dels 
at sikre en mere systematisk kommunikation, formidling og dialog med bor-
gere bosat i ulveområder, samt forbedre kompensationen og synliggøre de 
gevinster, der måtte være ved tilstedeværelsen af ulve i et område. Sidst men 
ikke mindst vurderes det som afgørende, at forbedre borgernes tillid til at ul-
veforvaltningen foregår trygt og retfærdigt.  

Mulige forebyggende tiltag gennemgås under fire overskrifter: 1) Kontrol og 
overvågning, 2) Kommunikation og formidling, 3) Myndig- og ansvarliggørelse, 4) 
Forudsigelighed og kompensation.  

3.1 Kontrol og overvågning 
Mulighederne for en effektiv politimæssig kontrol vanskeliggøres, som før 
nævnt, bl.a. af at den ulovlige efterstræbelse sker i mindre befærdede områ-
der. Selvom en øget kontrol i sig selv kun må formodes at have en marginal 
effekt, sender den et vigtigt signal til offentligheden om, at dette er en form 
for kriminalitet, som samfundet tager alvorligt. Et sådant signal vil samtidig 
være rettet mod de, som føler sig tilskyndet til at efterstræbe ulven, og til de 
selvbestaltede grupper, som føler sig tilskyndet til selv at påtage sig en kon-
trol og efterforskning, og dermed bidrage til en yderligere konflikteskalering. 
En øget prioritering og systematisering af politiets overvågning af ulovlig ef-
terstræbelse af ulv må formodes at have en præventiv effekt på ulovlig efter-
stræbelse af ulv. 

I flere andre lande er det ikke det almindelige politi, som udgør den væsent-
lige kontrolinstans, men særlige naturopsynsenheder, som ofte er respekteret 
for deres kompetencer, og som kan arbejde på tværs af institutioner (Larsson, 
2020). I Danmark findes ikke modsvarende opsynsmyndigheder. På statens 
arealer varetages opsynet af Naturstyrelsens personel, som dog ikke har den 
samme bemyndigelse som naturopsynet i andre lande. En øget kontrol kan 
være i form af såkaldt ‘Hotspot Policing’, dvs. en intensiveret politimæssig 
kontrolindsats i områder, hvor man ved, der er en høj forekomst af ulve, der 
forsvinder (Larsson, 2020). Som en del af en ’Hotspot Policing’ vil skærpede 
restriktioner for færdslen i ulveområder, kombineret med et øget naturopsyn 
og håndhævelse af de eksisterende restriktioner, formentlig også have en præ-
ventiv effekt. Erfaringer fra udlandet viser, at en intensiveret elektronisk over-
vågning af ulve, via GPS-mærkning eller såkaldte ‘Biologgere’, også kan have 
en præventiv effekt på ulovlig efterstræbelse af ulv (Suutarinen & Kojola, 
2018; O’Donoghue & Rutz, 2016).  

En anden, og nok så vigtig form for kontrol er den såkaldte sociale kontrol, dvs. 
den normdannelse og adfærdsregulering både borgere, meningsdannere, inte-
resseorganisationer og offentlige myndigheder praktiserer i kommunikationen 
med hinanden (Horwitz, 1990). Den sociale kontrol foregår på et interpersonelt 
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niveau, på gruppeniveau og på et bredere samfundsmæssigt niveau. At akti-
vere den interne normdannelse og adfærdsregulering som tiltag mod ulovlig 
efterstræbelse af ulv forudsætter, at der etableres en inkluderende offentlig de-
bat, især i de områder hvor ulvene er i risiko for ulovlig efterstræbelse (se ’Kom-
munikation og formidling’ og ’Myndig- og ansvarliggørelse’). Det er imidlertid 
også vigtigt, at normdannelsen og adfærdsreguleringen aktiveres på et bredere 
samfundsmæssigt niveau. Her har meningsdannere og berørte organisationer 
et særligt ansvar, både for at sikre en lødig og videnbaseret debat, og for at tage 
afstand fra en hver form for selvtægt (Sonne et al. 2019).  

I og med at jægere tilhører en af de grupper, som både har motiver og redskaber 
til at efterstræbe ulve ulovligt, må den interne selvregulering blandt jægere an-
tages at spille en særlig rolle. Undersøgelser fra både Sverige og Norge viser, at 
der blandt jægere er en udbredt modstand mod ulovlig efterstræbelse af ulv 
(Skogen & Krange, 2019; Peterson et al. 2018). Undersøgelserne viser imidlertid 
også, at der blandt jægere er en modvilje mod at anmelde hinanden for lovbrud 
(von Essen & Hansen, 2018; Peterson et al. 2018). En bedre viden om danske 
jægeres indstilling til og håndtering af forskellige former for faunakriminalitet, 
herunder i forhold til ulve, og hvordan de sociale kontrolmekanismer fungerer 
blandt jægere, vil være et værdifuldt redskab i udviklingen af tiltag mod ulovlig 
efterstræbelse af ulv.  

Som en modreaktion til den manglende myndighedskontrol i forhold til ulovlig 
efterstræbelse af vilde dyr, herunder ulv, er der i flere lande opstået selvbestal-
tede og halvmilitaristiske grupper, som overvåger og kontrollerer naturområ-
der, hvor ulovlig efterstræbelse mistænkes at foregå. En af de mest kendte grup-
per er den internationale såkaldte APU (Anti-Poaching Unit), som har etableret 
sig i Sverige ((2) APU – Insamlingsstiftelsen Anti Poaching Unit | Facebook). 
Der er endnu ikke større organiserede selvbestaltede overvågningsgrupper i 
Danmark, men dog eksempler på individuelle aktører, som har påtaget sig rol-
len som ulvenes selvbestaltede beskyttere. 

3.2 Kommunikation og formidling  
Kommunikation og formidling er vigtige redskaber i håndteringen af konflik-
ter. Formidling af relevant viden og information er nødvendig for at modvirke 
nogle af de mange misinformationer, myter og konspirationsteorier, som flore-
rer i forhold til ulve, deres tilstedeværelse og adfærd. Kommunikationen og for-
midlingen er også vigtig i forhold til at sikre en transparent forvaltning og over-
vågning, og informere borgere og turister i ulveområder om, hvordan man kan, 
må og bør færdes i ulveområder.  

At efterspørgslen på formidling er stor i Danmark, når det handler om ulve og 
ulveforvaltning, ikke mindst i områder, hvor der er ulve eller sandsynlighed 
for, at de kan komme, bekræftes af tilstrømningen til de offentlige møder, der 
afholdes om emnet, hvor deltagerantallet typisk tælles i hundreder.6 Det er ofte 
de samme spørgsmål, der stilles, og selvom de fleste svar er tilgængelige på 
myndighedernes hjemmesider eller i notater, rapporter og videnskabelige ar-
tikler, er der noget, der tyder på, at meget af den eksisterende viden ikke når ud 

 
6 Eksempler på møder omhandlende ulv: Vestjyske ulvenaboer har vendt fordomme 
til dialog - Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk);  Ulven-kommer-men-bare-tag-
det-roligt; Minut for minut: Sådan forløb Esben Lundes ulvestormøde | TV MIDT-
VEST 
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til borgerne, men også at den direkte kommunikation med myndigheder og 
forskere er vigtig. 

Aarhus Universitets eksperimentelle projekt ’Projekt Ulvedialog’ i Vestjylland 
bekræftede, at der blandt borgerne var et stort behov for at få svar på spørgsmål 
om ulves adfærd og biologi, om ulveovervågningen og ulveforvaltningen og 
om den eksisterende forskning. Projektet bekræftede også, at den direkte kom-
munikation var befordrende for tilliden, både til den information, der blev for-
midlet, og til de personer, som formidlede den, samt at mange deltagere var 
interesserede i at bidrage med deres tid og resurser til konkrete forskningsop-
gaver (Maarbjerg et al. 2018; Frøjk et al. 2020). 

3.3 Myndig- og ansvarliggørelse 
Kommunikation og formidling, uden mulighed for at borgerne selv kan 
komme til orde, kan have den modsatte effekt af hensigten, og forstærke po-
lariseringen (von Essen 2017; von Essen et al. 2014; 2009; Skogen, Mauz & 
Krange,2009; Arts et al., 2012). Da den ulovlige efterstræbelse af ulve ofte sker 
ud fra en faktisk eller oplevet social opbakning i lokalsamfundet, bør den fo-
rebyggende indsats prioritere en systematisk dialog med og inddragelse af 
borgere i ulvezonerne. En sådan kan ikke i sig selv hindre enkeltpersoners 
forsøg på ulovlig efterstræbelse af ulve, men den kan svække nogle af de mest 
centrale argumenter for selvtægt.  

Inddragelse handler ikke om at vende en ’top-down’ styring til en ’bottom-
up’ styring, men om at anerkende de udfordringer, det også giver at leve og 
sameksistere med ulve i sit nærområde, og sikre borgerne en medindflydelse 
og dermed en mulighed for at påtage sig et ansvar. En sådan myndig- og an-
svarliggørelse kan desuden bidrage til, at almengøre den offentlige samtale 
lokalt, dvs. gøre ulveforvaltningen til en fælles problemstilling, og dermed 
bryde de strategiske særinteressers monopol på dagsordenen og påvirkning 
af samtalens form (Hansen et al. 2016; Essen & Hansen, 2015).  

I et forsøg på at styrke rovdyrforvaltningens legitimitet i bl.a. Finland, og Sve-
rige, har man decentraliseret forvaltningen ved at etablere regionale, rådgi-
vende grupper, såkaldte ’Viltförvaltningsdelegationer’ eller Regional Large 
Carnivore Comittees’ (RLCCs). Disse er sammensat af repræsentanter fra for-
skellige interesseorganisationer (Pellikka & Sandström, 2011). Modellen med 
decentralisering i nye repræsentative fora er blevet kritiseret for blot at repro-
ducerer særinteressenternes strategiske perspektiver, og netop ikke at skabe 
en almengørelse (Hansen et al. 2016; von Essen & Hansen, 2015; Hallgren og 
Westberg, 2015).  

Der findes kun få dokumenterede erfaringer med implementeringen af alter-
nativer til repræsentationsmodellen i naturforvaltningen generelt og endnu 
færre i ulveforvaltningssammenhæng (Wellsmith, 2011). På baggrund af en 
udbredt ulovlig efterstræbelse af ulve, og en deraf ikke fungerede forvaltning, 
iværksatte myndighederne i Finland et nationalt forsøg på at inddrage berørte 
borgere i ulveforvaltningen (Bisi, 2007). Under forsøgets forløb skete et mar-
kant fald i ulve, der forsvandt. Det har siden været diskuteret, om der var en 
kausal sammenhæng mellem forsøget og nedgangen i registrerede drab på 
ulve (Liberg et al. 2020).  
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I Sverige foreslog Naturvårdsverket i 2010 en model for en alternativ borger-
inddragelsesmodel i ulveforvaltningen, baseret på nogle på forhånd define-
rede betingelser, rettigheder og resurser, som skulle give borgere i ulveområ-
der mulighed for at initiere en faciliteret proces omkring en fælles problem-
stilling (Naturvårdsverket, 2010). Forslaget blev aldrig implementeret pga. 
modstand fra interesseorganisationer, men det tidligere nævnte danske Pro-
jekt Ulvedialog tog afsæt i netop den foreslåede svenske model og er, sammen 
med det finske forsøg, et af få eksempler på at skabe et alternativ til repræ-
sentationsmodellen. Det danske projekt var en systematisk undersøgelse af, 
hvor langt en faciliteret dialog med afsæt i ulveforvaltningen som det fælles 
anliggende, på tværs af opfattelser, kunne komme. Dette både i forhold til at 
skabe et alternativ til polariseringen af den offentlige samtale, og til at myn-
dig- og ansvarliggøre deltagerne ved at udvikle nogle handlemuligheder i for-
hold til de bekymringer og spørgsmål, de enkelte deltagere havde (Schrøder, 
2018; Steinvig et al. 2019). 

3.4 Forudsigelighed og kompensation 
Som nævnt under Ulovlig efterstræbelse af ulv som fænomen bunder modstanden 
mod forvaltningen ikke mindst i en negativ forventning til, at myndighederne 
kan sikre en retfærdig, tryg forvaltning. Borgere i ulveområder har eksempel-
vis udtrykt bekymring i forhold til udviklingen af ulvebestanden i deres om-
råde, herunder at antallet af ulve kommer ud af kontrol, og at ulvene kommer 
for tæt på mennesker (Maarbjerg et al. 2018; Frøjk et al. 2020). Dette afspejler 
formentlig en frygt for egen og andres sikkerhed blandt mange, som bor i ul-
veområder, og et behov for forudsigelighed. 

Forudsigeligheden gælder også i forhold til de resursekonflikter, som udgør 
en gennemgående problemstilling i områder, hvor ulve lever tæt på menne-
skers jagtområder, beboelse og husdyr. Der har i den offentlige debat om den 
danske ulveforvaltning været meget fokus på tab af husdyr, primært får, pga. 
ulveangreb. Der er med ulveforvaltningsplanen fra 2014 etableret et monetært 
og rådgivningsmæssigt kompensationssystem omkring tab af husdyr som 
følge af ulveangreb, samt en økonomisk støtte til etablering af ulvesikrede 
indhegninger (Miljøstyrelsen og Naturstyrelsn, 2014). Kompensationssyste-
met er løbende blevet justeret men dækker ikke alle omkostninger, der er ved 
at have mindre husdyr i et ulveområde. I Tyskland har man under organisa-
tionen WikiWolves (http://www.wikiwolves.org/) etableret en forbindelse 
mellem berørte landmænd og et netværk af frivillige, som stiller op, når land-
mænd har brug for rådgivning og hjælp. Med de mange ulveinteresserede der 
er i Danmark, kunne der måske være basis for at danne et tilsvarende net-
værk, som ved behov og på forskellig vis kan hjælpe berørte landmænd.  

En resursekonflikt, som der ikke har været så meget fokus på, er konflikten i 
forhold til jagt, herunder det forhold, at ulven jager de samme arter som dan-
ske jægere og potentielt påvirker jægernes udbytte, samt mulige jagtlejeind-
tægter (Højberg et al. 2016; Maarbjerg et al. 2018; Dagbladet Holstebro-Struer, 
2017). Netop jagtlejetab blev bl.a. rejst i 2017 af den landmand, som senere 
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blev dømt for bortskydningen af den hidtil eneste dokumenteret ulovligt ned-
lagte ulv i Danmark i 2018. Også i sit første interview efter bortskydningen 
gentog landmanden, at ulvene i området forringende hans jagtleje.7  

En svensk undersøgelse viser, at tilstedeværelsen af store rovdyr, herunder ulv, 
kan have en negativ effekt på jagtlejen i “mellem-prisklassen” (Lozano et al. 
2020). Med en negativ påvirkning af jagtmulighederne må det formodes, i det 
mindste på kort sigt, også at påvirke ejendomspriserne negativt, da en del af 
disse bl.a. handles pga. deres jagtværdi. Der er ikke gjort tilsvarende undersø-
gelser i Danmark, ligesom ulves egentlige påvirkning af det øvrige vildt i Dan-
mark heller ikke er undersøgt. Det må dog antages, at mange jægere i ulveom-
råder, som den førnævnte landmand, oplever ulven som en konkurrent til først 
og fremmest hjortevildtet.  

Det har været omdiskuteret, om – og i så fald hvorfor – en lovlig jagt på ulv har 
en begrænsende effekt på den ulovlige efterstræbelse (Peterson et. al., 2010). De 
seneste studier fra Skandinavien finder imidlertid, at lovlig jagt på ulv medfører 
en nedgang i den ulovlige efterstræbelse (Liberg et al. 2020). I hvilken grad ef-
fekten skyldes, at jægere oplever sig kompenseret for de ulemper, ulven med-
fører, eller at de oplever at bidrage til en bestandsregulering, vides ikke.  

Ud over de nævnte monetære eller rekreative resursekonflikter finder der, som 
følge af ulvenes tilstedeværelse, også en øget økonomisk aktivitet sted. I nogle 
lande er der en betydelig omsætning som følge af en øget turisme. Der foregår 
også i Danmark en øget turisme i områder, hvor der ulve. For dele af lokalbe-
folkningen er den øgede turisme en belastning, da den foregår ukoordineret og 
nogle gange uden hensyn til naturen, privat ejendom og lokalbefolkningen, li-
gesom der ikke er nogle synlige gevinster for befolkningen.  

 
7 Manden, der skød en ulv, står frem: - Det måtte få en ende - TV 2 ; Ulve-effekt: 
Lodsejere frygter fald i jagtlejeindtægter | dagbladet-holstebro-struer.dk (dagbladet-
holstebro-struer.dk) 
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4 Efterforskning og straf 

På samme måde som den politimæssige kontrol vanskeliggøres af, at den 
ulovlige efterstræbelse sker i lavt befærdede landdistrikter, er selve krimina-
liteten vanskelig at opklare. På samme måde er der i forhold til straffen en 
række udfordringer pga. af de socio-politiske undertoner, der knytter sig til 
denne type kriminalitet i form af mistillid til myndigheder og forvaltning, in-
dignation og måske en oplevelse af, at handlingen høster anerkendelse og op-
bakning i lokalsamfundet (Larsson, 2020; Suutarinen & Kojola, 2018; von Es-
sen et al. 2014; Nurse 2011; Nurse 2014). I det følgende gennemgås de centrale 
faktorer i forhold til tiltag, der kan forbedre efterforskningen og styrke den 
afskrækkende effekt af straf.  

4.1 Efterforskning 
I Skandinavien, som i andre dele af Verden, er det kun en meget lille del af 
det totale antal af estimerede drab på vilde ulve, der opdages, og kun få sager 
fører til domsfældelse (BRÅ 2007). Den norske kriminolog, Paul Larsson 
(2020) oplister seks delvis overlappende grunde til den lave opklaringsgrad: 

1. Sagerne anmeldes ikke. 
2. Der mangler vidner. 
3. Bevismaterialet mangler eller er for dårligt. 
4. Handlingerne sker langt fra andre mennesker. 
5. Det normative grundlag er omstridt. 
6. Grænserne mellem det lovlige og det ulovlige er utydelige. 

Punkt 1, 2 og 5 handler bl.a. om, at den kriminelle handling sker i miljøer, 
hvor man ikke ønsker at anmelde hinanden, hvor handlingen helt eller delvis 
kan være moralsk sanktioneret i dele af lokalsamfundet etc. (Larsson, 2020; 
von Essen et al. 2014; Gangaas et al. 2013). Punkt 3 handler om, at det kan 
være meget vanskeligt at koble en gerningsmand til den konkrete kriminelle 
handling. Ved punkt 6 henviser Paul Larsson til, at anklagede ofte hævder 
nødværge. Netop nødværge har været et stort tema i Danmark under begre-
bet ’problemulve’, dvs. ulve, der angriber husdyr eller kommer tæt på men-
neskelig beboelse. Paul Larsson peger på, at der er tale om et begreb, som er 
vanskeligt at håndtere i praksis, da der følger en række forpligtigelser med, 
før man kan hævde nødværge. Det kan være forpligtigelser som forudgående 
afværgeforanstaltninger, at den samme ulv skal have gennemført gentagne 
angreb, eller at nødværgen skal ske i umiddelbar tilknytning til angrebet, ikke 
før eller efter. 

Ofte er det tilfældigheder, som fører til, at man opdager døde ulve, der er 
blevet aflivet (Larsson, 2020). Det kan være tips fra offentligheden, eksempel-
vis fra vandrere, som tilfældigvis finder et ulvekadaver, eller, som det var til-
fældet da et dansk ulvedrab blev filmet, naturfotografer, som tilfældigvis 
havde opdaget, at ulvene befandt sig på den pågældende lokalitet  

Det relativt høje antal ulve, der forsvinder i Skandinavien, peger på, at der 
også foregår organiseret kriminalitet på området. I både Norge og Sverige er 
organiseret efterstræbelse af ulve da også blevet efterforsket med domfældel-
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ser til følge. I de pågældende tilfælde er bevisbyrden blevet løftet efter en pro-
aktiv efterforskning og anvendelse af elektronisk overvågning, så som tele-
fonaflytning, logning af mobiltelefoner m.m. (Larsson, 2020).   

Der er imidlertid også interne faktorer, som bidrager til en lav opklaringsgrad. 
En af de faktorer, der er beskrevet i litteraturen, er, at ulovlige drab på ulve, 
ligesom faunakriminalitet generelt, ikke prioriteres, fordi den type kriminali-
tet har lav status blandt politiembedsmænd sammenlignet med andre typer 
kriminalitet (Larsson, 2020; Nurse, 2014; Wellsmith, 2011). En anden beskre-
vet faktor er det lokale politis loyalitet over for lokalsamfundet og den enkelte 
politimands private holdninger til ulve og til ulveforvaltningen, hvilket kan 
kompromittere efterforskningen (Larsson, 2020; BRÅ, 2007). Der mangler i 
Danmark viden om, hvordan politiet forholder sig til faunakriminalitet, jævn-
før erfaringerne fra udlandet. 

Opklaring af faunakriminalitet er som nævnt vanskelig af flere grunde, hvor-
for kravet til efterforskningsmæssige kompetencer er stort, hvis det skal lyk-
kes at opklare forbrydelserne. Kravet er ikke mindre, når det gælder ulovlig 
efterstræbelse af ulv. I flere lande eksisterer der sådanne specialkompetencer. 
I Norge er kompetencerne samlet under den nationale efterforskningsenhed 
’Økokrim’, som beskæftiger sig med miljøkriminalitet, herunder ulovlig ef-
terstræbelse af ulv. I eksempelvis Italien har man et retsteknisk laboratorium 
decideret rettet mod faunakriminalitet. I Danmark er der oprettet tre special-
enheder til efterforskning af dyreværnssager fordelt rundt i landet, men der 
findes ingen specialenheder til efterforskning af faunakriminalitet. 8 I særlige 
tilfælde kan sager om faunakriminalitet godt blive behandlet af specialenhe-
derne for dyreværn, men de behandles normalt af de respektive politikredse, 
f.eks. af de såkaldte særlovscentre.  

Generelt synes der i Danmark dels at mangle en systematisk specialisering i 
efterforskningen af faunakriminalitet, dels at mangle et organiseret samar-
bejde på tværs af myndigheder omkring opklaring af faunakriminalitet, ek-
sempelvis i forhold til registrering af tips fra offentligheden til politi og andre 
myndigheder. 

4.2 Straf 
Straffen for ulovlig efterstræbelse af ulv varierer betydeligt fra land til land, 
men inkluderer som oftest både bøder og fængselsstraf (Justitsministeriet, 
2019).  I Danmark falder faunakriminalitet typisk ind under Jagt- og vildtfor-
valtningsloven og Naturbeskyttelsesloven. I begge lovbekendtgørelser angives 
den maksimale straf til to års fængsel. Den tidligere omtalte landmand, som 
blev filmet, mens han skød en ulv fra sin bil, blev dømt til 40 dages betinget 
fængsel. 

I hvilken udstrækning strengere straffe generelt, herunder en udvidet udnyt-
telse af allerede eksisterende straframmer, har en præventiv effekt, er omdisku-
teret. Nogle argumenterer for, at det ikke hjælper med øget straf, men at det 
handler om at sikre en bedre kontrol, efterforskning og retsforfølgelse (Nurse, 
2011). I en række lande har man, bl.a. med afsæt i ulovlig efterstræbelse af ulv, 

 
8 Jævnfør e-mail fra Niels Arberg, specialkonsulent Rigspolitiet, den 14. januar 2021, 
samt personlig samtale med politikommissær Peter Østergaard, Særlovcenter Midt- 
og Vestjyllands Politi, den 13. januar 2021. 
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imidlertid valgt at skærpe straframmen. I eksempelvis Finland blev strafram-
men øget i 2010.9 Fra bødestraf på nogle hundrede Euro koster det nu, afhængig 
af om det er en hvalp eller en voksen, op til 9100 Euro per ulv, der ulovligt afli-
ves. Fængselsstraffen er udvidet op til fire år. I Norge blev straframmen udvidet 
i 2016 og går nu op til seks års fængsel.10 

I forhold til netop ulovlig efterstræbelse af ulv, og de beskrevne karakteristika 
der gælder her, indgår et særligt strafelement af betydning for dens præventive 
effekt. Den hidtil eneste dokumenterede skudte ulv i Danmark blev aflivet med 
en jagtriffel af en landmand, som samtidig også var aktiv jæger. I Danmark er 
det ganske få grupper, som har tilladelse til at besidde og opbevare krudt-
drevne skydevåben. Jægerne tilhører en sådan gruppe, og det er derfor rimeligt 
at antage – i det omfang ulve aflives ulovligt med skydevåben i Danmark – at 
nogle af gerningsmændene er jægere. Det vakte anstød, både i og udenfor jæ-
gerkredse, at den pågældende gerningsmand ved domfældelse i Byretten ikke 
fik frakendt sit jagttegn, og senere ved Landsretten kun for en kortere årrække. 
Den manglende konsekvens i forhold til frakendelsen af jagttegnet var medvir-
kede årsag til, at flere organisationer i 2020 krævede en skærpet indsats overfor 
faunakriminalitet (Christensen et al 2020). Erfaringer fra bl.a. Norge viser, at 
netop frakendelse af jagttegnet, og dermed muligheden for at udøve jagt, er 
mere frygtet end måske både bøde- og fængselsstraf (Larsson, 2020). 

 
9 Personlig samtale med Mari Pojha-Mykrä Ruralia Institute, Seinäjoki, Helsinki Insti-
tute of Sustainability Science, den 29. april 2018. 

10 E-mail korrespondance med kriminolog Poul Larsson, Politihøgskolen, Norge, den 
23. april 2018.  
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5 Opsummering  

Ulovlig efterstræbelse af ulv er et udbredt og komplekst fænomen i de fleste 
lande, hvor ulven lever. Der er ringe viden om hvilke tiltag, der har en effekt, 
og det er derfor ikke muligt at give et entydigt evidensbaseret svar på, hvad 
der virker bedst mod ulovlig efterstræbelse af ulv. De tiltag, der heri foreslås, 
er derfor hovedsageligt baseret på den viden, der findes om drivkræfterne 
bag den ulovlige efterstræbelse. Netop fordi årsagerne til ulovlig efterstræ-
belse af ulv er komplekse og vanskelige at adskille, må det forudsættes, at 
deres anvendelse og virkning er afhængig af, hvordan de kombineres i både 
tid og rum, samt hvilke resurser der afsættes til deres gennemførelse.  

Selvom tiltagene på ingen måde er udtømmende, og selvom det ikke er muligt 
at dokumentere de foreslåede tiltags enkeltvise eller kombinerede effekt, gør 
de sociale, politiske og efterforskningsmæssige faktorer, der karakteriserer 
denne form for kriminalitet, det nødvendigt at anvende flere virkemidler. Det 
foreslås at kombinere sanktioner med incitamenter. Kontrollen, og dermed 
risikoen for at blive opdaget, må styrkes, samtidig med at konsekvenserne 
ved at blive dømt må skærpes. Kontrol og straf har i sig selv formentlig kun 
en begrænset effekt, men begge dele sender et vigtigt samfundsmæssigt sig-
nal, både til potentielle gerningsmænd og til berørte lokalsamfund, om at så-
danne former for lovbrud ikke er acceptable.  

Hovedfokus bør rettes på tiltag, som ændrer folks holdninger til ulovligt at 
efterstræbe ulv. For at dette skal lykkes, må den statslige politik og forvaltning 
opleves som et bedre alternativ end selvtægt. De reelle handlemuligheder for 
borgere i ulveområder må derfor forbedres, således at der skabes et reelt inci-
tament, både for at tage et medansvar for udviklingen af løsninger på kon-
krete problemstillinger, og for at sikre en almengørelse og dermed også en 
styrkelse af den sociale kontrol.  

Det gælder, at alle de foreslåede tiltag fordrer en grundigere indholdsmæssig, 
juridisk og politimæssig vurdering og bearbejdning. Kombinationen af tiltag 
bør baseres på en formuleret og langsigtet strategi, eventuelt indarbejdet i en 
ulveforvaltningsplan. Fordelen ved en formuleret strategi er, at det vil være 
muligt at opstille nogle målsætninger for tiltagene, og sikre en løbende evalu-
ering, således at effekten nøje følges, og således at det er muligt at justere i 
tiltagene efter behov. Pga. den manglende evidens vil det være nødvendigt at 
etablere tiltagene som forsøg. 

Det gælder for flertallet af de her forslåede tiltag, at de fordrer, at der afsættes 
økonomiske resurser. Dette skal holdes op imod, hvad omkostningerne for-
valtningsmæssigt og politisk er i dag og vil blive i fremtiden, hvis der ikke 
handles. 
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6 Tabel over forebyggende tiltag 

Konkret virkemiddel Forventede fordele Forventede ulemper 

Forebyggende tiltag 

Kontrol og overvågning Intensiveret politimæssig kontrolindsats i områder hvor 

ulve forsvinder. 

Vished om at politi reagerer hurtigt på 'tips' kan virke af-

skrækkende. 

Politiets indsats vil reelt bero på oplysninger.  

GPS-overvågning af ulve med mortalitetsalarm Viden om at nedlagt ulv bliver lokaliseret har præventiv 

virkning. Vil også beskytte ikke-mærkede ulve da GPS-

halsbånd er vanskelige at se. Leverer videnskabelige data. 

Ressourcekrævende at indfange ulve. 

Overvågning af ynglehier, vha. vildtkameraer med MMS-

alarm. 

Uvedkommende indtrængere vil med stor sandsynlighed 

blive opdaget og hurtigt identificeret. Relativt omkostnings-

effektivt. 

Arealernes størrelse kan udgøre en begræns-

ning. Elektronisk overvågning kan være 

kontroversielt. 

En mere proaktiv håndhævelse af restriktioner for færdsel 

omkring ynglehier på statens arealer, samt plan for etable-

ring af samarbejder med berørte private arealer. 

Vigtigt signal til offentligheden. Større risiko ved at  over-

skride restriktioner. 

Kan være administrativt besværlig. Kræver 

særlig bemyndigelse, samt på private arealer 

samtykke fra grundejer.  

Relevante organisationer og meningsdannere tager tydeli-

gere afstand fra selvtægt. 

Normdannende. Sender et signal til offentligheden såvel 

som til organisationernes egne medlemmer eller følgere.  

Kan for nogle organisationer medfører intern 

modstand og medlemsfrafald.  

En undersøgelse af jægeres indstilling til ulovlig efterstræ-

belse af ulv og af hvordan den sociale selvkontrol fungerer. 

Kan biddrage til at forstå hvilke tiltag der virker bedst. Kræver at der afsættes resurser. Kan få 

nogle jægere til at føle sig uberettiget ankla-

get.  

Kommunikation og  

formidling 

Kommunikations- og formidlingsstrategi rettet mod borgere 

i ulveområder. Skal både være proaktiv og kunne aktiveres 

ved særligt opståede behov. 

Reducerer myter og misopfattelser om ulve, samt mistillid 

til myndigheder.  

Kræver at der afsættes resurser og inddrages 

forskellige kompetente fagligheder.  

Der etableres én offentlig og brugervenlig virtuel indgang til 

information om ulve og ulveforvaltning. 

Gør det lettere for borgere både i og uden for ulveområder, 

at finde opdateret saglig og faglig verificeret dokumenta-

tion. Reducerer myter og misopfattelser om ulve. 

Kræver at der afsættes resurser. 

Der etableres et eller flere ’Naturrum’ eller ’Videnscentre’ i 

ulveområder med henblik på at formidle viden samt facili-

tere dialog og debat.  

Reducerer myter og misopfattelser om ulve og ulveforvalt-

ning. Styrker tilliden mellem forskere og berørte lokalsam-

fund.  

Kræver at der afsættes resurser. 

Undersøgelser om ulves adfærd i forhold til mennesker, 

samt om ulves påvirkning af vildtet iværksættes i samar-

bejde med interesserede borgere. 

Erstatter myter og misopfattelser om ulves adfærd med 

konkret viden. Styrker tilliden mellem forskere og berørte 

lokalsamfund. 

Kræver at der afsættes resurser. 
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Kommunikation og  

formidling fortsat 

Borgere bosat i ulveområder, inddrages aktivt i formidlin-

gen af viden og erfaringer til nye ulveområder, såvel som til

offentligheden. 

Reducerer myter og misopfattelser om ulve og mistilliden til 

myndigheder og forskere. 

Betinget af at der er interesse blandt borgere 

for at bidrage/deltage i en sådan formidling. 

Kræver at myndighederne tør ’give slip’ på 

kontrollen. 

Myndig – og ansvarlig- 

gørelse  

Der etableres en model for inddragelse af berørte borgere 

bosat i ulveområder. Modellen skal være baseret på ret-

tigheder, afsatte resurser og definerede forudsætninger, 

bl.a. i form af uafhængig facilitering, sikring af dokumenta-

tion, samt en forpligtigelse for myndighederne til at møde 

borgerne og indgå i en drøftelse af formulerede spørgsmål 

og forslag.  

Giver borgerne nogle reelle handlingsmuligheder, samt en 

mulighed for at udøve et ansvar. Giver desuden borgerne 

mulighed for, sammen, og i samarbejde med relevante ek-

sperter, at undersøge presserende problemstillinger og ud-

arbejde forslag til løsninger. Giver myndighederne et kon-

struktivt mod- og medspil.  

Kræver at der afsættes resurser og at myn-

dighederne tør at ’give slip’ på kontrollen.  

Kompensation og  

forudsigelighed 

 

En systematisk synliggørelse af de omkostninger og de ge-

vinster tilstedeværelsen af ulve i et område indebærer. 

 

Reducerer myter og misopfattelser.  Kræver at der afsættes resurser. 

  En koordinering og organisering af ulveturisme i ulveområ-

der, herunder bedre formidling og informationen rettet mod 

ulveturister. 

 

Kan minimere generne for de lokale i ulveområderne, og 

samtidig hjælpe turister med relevant information. 

Få 

  Kompensationsordninger for berørte lokalsamfund knyttet 

til antallet af ulve i et givent område. 

 

Kan modvirke oplevelsen af at det enkelte berørte lokal-

samfund skal bære omkostningerne alene.  

 

Kræver at der afsættes ressourcer.  

  Inddragelse af lokale jægere i en eventuelt fremtidig regu-

lering af ulve i et givent område 

 

Kan udgøre positiv gevinst for jægere ved tilstedeværelsen 

af ulve i deres lokalområde. 

Kræver samarbejde, koordinering og kompe-

tence udvikling.  

 Et frivilligt netværk etableres efter tysk model med henblik 

på at hjælpe berørte husdyrholdere med at beskytte deres 

husdyr. 

Kan hurtigt og effektivt hjælpe berørte husdyrholdere med 

rådgivning og praktisk hjælp.  

Få 

  Der fastsættes et loft på antallet af ulve i et givent område, 

samt en plan for hvad der skal ske med overskydende 

ulve. 

 

Kan give tryghed lokalt og vished for at udviklingen ikke 

kommer ud af kontrol. 

 

Vil være politisk kontroversielt i nogle interes-

seorganisationer og der kan være behov for 

eventuelle juridiske hindringer i forhold til Ha-

bitatdirektivet.  

Efterforskning og straf    

Efterforskning Den proaktive politimæssige efterforskning prioriteres. Normdannende. Sender et signal til offentligheden om, at 

det er en form for kriminalitet der prioriteres af samfundet.  

 

Kræver at der afsættes resurser. 
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Efterforskning fortsat Dansk politis normer og praksis i forhold til faunakriminali-

tet, undersøges. 

 

Giver en bedre forståelse for hvilke tiltag der skal til for at 

styrke den politimæssige kontrol og efterforskning.  

Kræver at der afsættes resurser. 

 Den efterforskningsmæssige ekspertise til støtte for efter-

forskning af faunakriminalitet samles på tværs af politi-

kredse.  

 

Normdannende. Øger muligheden for at sager opklares og 

sender et signal til offentligheden. 

Kræver at der afsættes resurser. 

 Indhentning af efterforskningsstrategiske og efterforsk-

ningstekniske erfaringer fra udlandet.  

Opbygger ekspertise og øger muligheden for at sager op-

klares.  

Kræver at der afsættes resurser. 

 Samarbejdet mellem forskellige myndigheder styrkes i ef-

terforskningen, herunder registrering af tips fra offentlighe-

den.   

Normdannende. Øger muligheden for at sager opklares og 

sender et signal til offentligheden. 

Kræver at der afsættes resurser. 

 En tværministeriel retsteknisk ekspertise for faunakriminali-

tet opbygges under Miljøministeriet og Justitsministeriet. 

 

Sikrer en kompetenceudvikling og erfaringsopbygning over 

tid. 

Kræver at der afsættes resurser. 

Straf Retspraksis i forhold til faunakriminalitet skærpes med 

henblik på at udnytte straframmen bedre. 

 

Øger muligheden for at sager opklares og sender et signal 

til offentligheden. 

Få 

 Jagt- og vildtforvaltningsloven ændres med henblik på at 

sikre jagttegnshaveres frakendelse af deres jagttegn ved 

tilsigtet ulovlig efterstræbelse af vilde dyr. 

 

Normdannende og præventiv.  Få 
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1 INDLEDNING 

På et møde i Vildtforvaltningsrådet 13. december 2018 var miljøminister Jacob Ellemann-Jensen på 
besøg. Der blev spurgt ind til den fremtidige ulveforvaltning og det ikke særlig vellykkede forsøg på 
en revision af forvaltningsplanen fra 2014. Ministeren tilkendegav, at han ikke havde nogle 
umiddelbare planer om et nyt forsøg på en revision, men hvis Rådet ønskede at tage et initiativ, så 
var vi velkomne. Den udfordring har vi valgt at tage op. 
 
Der var enighed om at udarbejde et kommissorium, der indebar at alle Rådets 7 medlemmer ville 
være repræsenteret med faglige personer fra organisationernes sekretariater og Rådets formand 
forblev formand for gruppen. Der har også været enighed om at skabe en adaptiv forvaltningsplan.  
 
Arbejdet blev indledt med gruppens første møde i december 2019, som blev fulgt op af en to dages 
ekskursion i februar 2020 til Vestjylland for at møde beboere fra området med Danmarks første ulve-
ynglepar i nyere tid. Vi mødte husdyrholdere, lodsejere med jagtinteresser, borgergruppen fra 
Idom/Råsted, den lokale ulvekonsulent og repræsentanter fra DCE, Aarhus Universitet ved en af de 
etablerede fangstfælder på Vind Hede. I tilknytning til de vellykkede besøg og møder så vi en ulv på 
Vind Hede og senere blev vi tilkaldt til ulvedrab på to får. 
 
I godt et år har ulvegruppen arbejdet intensivt med administrativ støtte fra Miljøstyrelsen. Det 
foreliggende forslag til forvaltning af ulven i fremtiden er alene Vildtforvaltningsrådets forslag og 
indspil til miljøministerens fremtidige forvaltning af ulvene i Danmark. 
  
Procedurer for håndtering af problemulv har vi ikke beskæftiget os med, da denne er besluttet i 
Miljøministeriet (januar 2019) og fremgår af bilag 10.1.  
 
Det er med stor glæde at jeg på Vildtforvaltningsrådets vegne kan overdrage ministeren et enigt 
forslag fra Rådet og dets organisationer. 
 
Det er samtidig vigtigt at gøre opmærksom på at opfyldelsen af denne plan vil fordre et betydeligt 
større økonomisk bidrag end hvad der hidtil er anvendt på at forvalte de danske ulve, men det finder 
vi belæg for ved at sammenligne med administrationer i vores nabolande, f.eks. er det relevant at 
sammenligne os med Slesvig-Holsten. 
 
Afslutningsvis er det vigtigt at pointere at denne forvaltningsplan er en helhedsplan, som i sin 
adaptive tilgang bør virke i mindst 10 år. 
 
Vildtforvaltningsrådet 15. marts 2021. 
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2 ADAPTIV FORVALTNING 

Adaptiv forvaltning er en metode til at strukturere og gennemføre beslutningsprocesser i forvaltning 

af både arter og naturområder. Adaptiv forvaltning er især anvendelig i situationer, hvor der er store 

usikkerheder i viden om et givent system og hvordan det vil reagere på forvaltningstiltag. Endvidere 

er processen velegnet til at adressere situationer med værdibaserede interessemodsætninger og 

modsatrettede behov, som skal løses. Ofte har man ikke den perfekte viden, når man starter en 

forvaltningsproces. I adaptiv forvaltning er det indbygget i processen, at man arbejder sig frem ud fra 

det grundlag man har og gradvist opbygger viden og derved får reduceret usikkerhederne. Der 

lægges vægt på inddragelse af aktører gennem hele processen for derigennem at få skabt gensidig 

forståelse og tillid, fælles læring og samarbejde om at finde fælles løsninger. 

Adaptiv forvaltning er opdelt i to overordnede faser med en række trin: 

Startfasen: 

1. Problemformulering. Aktørerne diskuterer og beskriver de problemstillinger, der har udløst 

den situation, man står i - det være sig fagligt biologiske og samfundsmæssige, 

værdibaserede problemer. Her beskrives, hvorfor der er behov for handling og på hvilken 

skala der skal arbejdes for at finde en bæredygtig løsning. Endelig tages der stilling til, hvem 

der vil være ansvarlig for en given forvaltningsplan og hvilke aktører, der bør have en 

stemme i processen, inklusiv aktører uden for etablerede institutioner og organisationer. 

2. Målsætninger. Baseret på problemformuleringen diskuteres de værdibaserede mål, som 

man ønsker, at en given plan skal opnå inden for de gældende juridiske rammer (lovgivning, 

internationale direktiver og konventioner). Målsætninger struktureres med et overordnet 

strategisk mål, grundlæggende målsætninger og operationelle, handlingsorienterede 

målsætninger. De grundlæggende målsætninger bør være specifikke, målbare, realistiske og 

opnåelige inden for en relevant tidsramme.  

3. Alternative handlinger. Alle mulige handlinger, som kan anvendes til at opnå en given 

målsætning (inden for de juridiske rammer), drøftes, også selv om der kan være uenighed 

mellem aktørerne om brug af visse handlinger.  

4. Afvejninger og risikovurdering. Der udføres en kvalitativ (eller kvantitativ hvis datagrundlaget 

herfor eksisterer) afvejning af, hvad man kan opnå ved forskellige handlinger eller 

kombinationen af handlinger. Aktørerne diskuterer, hvordan alternative handlinger kan 

afvejes og prioriteres ud fra en vurdering af den eksisterende viden eller erfaring om deres 

mulige effekter. Aktørerne diskuterer også kort- eller længerevarende risici ved at benytte 

forskellige tiltag. På baggrund af diskussionerne beslutter aktørerne sig for, hvilke 

handlinger, der skal prioriteres i første omgang. 

5. Modeludvikling. For at styrke forudsigelserne af effekter af tiltag udvikles modeller, som kan 

være kvalitative eller kvantitative, hvis der foreligger et tilstrækkeligt datagrundlag. 

Modellerne skal være målrettede i forhold til de spørgsmål, der rejses ud fra de 

grundlæggende målsætninger, og det kan være rent økologiske modeller eller koblede socio-

økologiske modeller. Modeludviklingen vil kræve input fra eksperter, men aktører inddrages 

for at forstå modellerne og give input. 

6. Overvågning. En systematisk overvågning udføres for at følge i) systemets tilstand og 

dynamik, f.eks. en arts bestandsudvikling og udbredelse eller en habitats tilstand, ii) effekter 
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af de aftalte forvaltningstiltag og iii) målopfyldelse. Overvågningsprogrammet designes dels 

ud fra karakteristikken af det biologiske system, dels ud fra de grundlæggende målsætninger 

og indikatorer for målopfyldelse. Indikatorer inkluderer både biologiske variabler så som 

populationstæthed, fekunditet, overlevelse, antal nedlagte dyr eller mål for biodiversitet og 

socioøkonomiske variabler så som mål for økonomiske omkostninger, acceptans, 

borgerinddragelse (f.eks. citizen science input) eller økosystemtjenester. Udvikling og 

vedligeholdelse af overvågningen vil kræve input fra eksperter, men aktører inddrages for at 

give input og deltage i udførelsen. Overvågningsprogrammet bør planlægges tidligt i forløbet 

for at afstemme resursemæssige forventninger.   

Den iterative fase: 

1. Plan for opfølgning og rollefordeling. For at sikre effektiv implementering af planen aftales 

inden igangsættelse af nye handlinger i) hvad der skal udløse, at der iværksættes en given 

aftalt ny handling i forhold til den eksisterende situation, ii) interval for opfølgning, 

evaluering og justering af handlinger, iii) ansvar, organisation og aktørers roller for planens 

udførelse og kommunikation og iv) tidspunkt for planens revision, hvor også 

problemformulering, målsætninger, organisation etc. kan revurderes. Der etableres en 

arbejdsgruppe, evt. med et hierarki af en nationalt koordinerende enhed og lokale/regionale 

undergrupper. 

2. Udførelse af handlinger. Aftalte handlinger gennemføres og beskrives, således at dees effekt 

efterfølgende kan evalueres i forhold til modelforudsigelser og overvågningsdata. Hvis der er 

behov for hurtigt at opnå ny viden, kan der aftales målrettede forsøg til at supplere 

handlingerne. 

3. Evaluering. Handlinger, forudsigelser og overvågningsdata sammenholdes og vurderes af 

arbejdsgruppen og tilknyttede eksperter. Modeller skal eventuelt justeres, hvis 

overvågningsdata og erfaringer giver nye information, som giver anledning til reviderede 

hypoteser. 

4. Justering af handlinger. På baggrund af evalueringen justeres handlingerne. 

Trin 2-4 gentages i et kredsløb, typisk over en årrække, hvor handlinger gradvist optimeres og/eller 

suppleres med andre handlinger, hvis de valgte tiltag ikke er tilstrækkelige eller der sker en ny 

udvikling.  

Vildtforvaltningsrådets adaptive forvaltningsplan for ulv har primært forholdt sig til startfasens trin 

1-4. Udvikling af modeller og overvågningsprogram (startfasens trin 5 og 6) vil blive taget op, når 

forvaltningsplanen er behandlet politisk.  
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3 PROBLEMFORMULERING OG MÅLSÆTNINGSHIERARKI 

3.1 PROBLEMFORMULERING 
Forvaltningsplanen for ulv fra 2014 blev udarbejdet som en direkte konsekvens af ulvens første 
forekomst i Danmark i nyere tid. Planen sikrede bl.a. husdyrholderne kompensation for mistede dyr 
og tilskud til ulvesikring af hegn, men udviklingen siden 2014 med en stabil indvandring fra Tyskland 
og forekomsten af det første ynglepar har medvirket til behovet for denne nye plan. Derudover er 
der også opstået en række andre problemstillinger, som efter Vildtforvaltningsrådets opfattelse har 
skabt behovet for denne nye plan. 
 
I forbindelse med bestandsfremgangen af ulv i Danmark følger en række forpligtelser i forhold til EU 
samt en række andre forvaltningsmæssige forhold, som der bør ageres på. En udfordring er, at den 
fortsatte kryptiske dødelighed der ses i den danske ulvebestand og som måske er udtryk for en 
ulovlig efterstræbelse, synes at fortsætte.  
 
Der er også i befolkningen generelt og blandt de mennesker der har ulven tæt på en udbredt frygt. 
Denne frygt kan være udtryk for manglende information om ulven og håndtering af et muligt møde 
med den.  
 
Endvidere er husdyrenes sikkerhed og medfølgende ressourcekonflikter en anden velkendt og 
fortsat problemstilling ligesom ulvenes tilstedeværelse også påvirker det lokale friluftsliv. En 
forventet bestandsfremgang vil kun forstærke de ovennævnte problemstillinger. For at 
imødekomme disse problemstillinger er der behov for handlinger, hvor man nu arbejder ud fra et 
fremtidsperspektiv. 
 
Der er behov for at se på, hvilke politiske og administrative forhold, der skal være på plads for at 
kunne håndtere f.eks. overdødeligheden i bestanden og flere forventede ynglepar. Der er et behov 
for at være proaktiv i den danske ulveforvaltning, så det omfatter det nødvendige beredskab, 
tilstrækkelig kommunikation og dialog, sikre det juridiske grundlag og konstant arbejde mod størst 
mulig konsensus mellem de involverede parter. Udfordringerne med ulvens angreb skal søges 
minimeret og de konflikter, der følger i hælene på disse angreb skal søges løst i tæt dialog med de 
berørte parter. Hertil kommer behovet for et stærkere funderet internationalt samarbejde, som bl.a. 
kan medvirke til at eliminere forskelle i forvaltningen og i øvrigt erkende at de fleste 
problemstillinger, i de lande der har ulv, er stort set de samme, hvorfor vidensdeling - og på sigt et 
forvaltningsmæssigt samarbejde - er oplagt. 
 
Men nye mål og handlinger vil også møde deres begrænsninger. Først og fremmest vil økonomien 
være en udfordring. Hertil kommer de juridiske rammer som de internationale regelsæt fastlægger 
for forvaltningen af ulven og de udfordringer der følger af en forskellig administration i de forskellige 
nationale forvaltninger.  
 
Samtidig er der en udfordring med den store og uforklarlige dødelighed hos danske ulve, der 
forhindrer ulven i at opnå en naturlig bestandsstørrelse, og som kan være svær at komme til livs på 
grund af utilstrækkelige rammer og virkemidler. 
 
Denne adaptive forvaltningsplan bør i udgangspunktet have en levetid på mindst 10 år, men det 
forudsætter, at der i administrationen af planen og i overensstemmelse med den adaptive tilgang 
gennemføres en årlig evaluering med tilhørende muligheder for forandringer af mål og virkemidler, 
baseret på den overvågning der er en forudsætning. Tilsvarende er der på flere områder, f.eks. stress 
hos husdyr, formidling og de danske ulves adfærd, et behov for at tilvejebringe mere viden. Det 
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indebærer, at der er en klar struktureret organisation og der gennemføres årlige dialoger med de 
relevante interessenter, f.eks. husdyrholdere, lodsejere, borgergrupper, forskere og Ulvegruppen. 
Denne forvaltningsplan vil geografisk alene gælde Jylland, men det kan ikke udelukkes inden for de 
næste 10 år at ulven vil sprede sig geografisk, hvilket naturligvis også vil udstrække planens virke.  
Forvaltningsplanen vil i forventning om et mere veletableret internationalt samarbejde kunne 
bidrage til en bedre international koordination af ulveforvaltningen.  
 
Fordi ulveforvaltning er kompleks og konfliktfyldt, er den helt overordnede forudsætning for planens 

succesfulde gennemførelse, at miljøministeren beslutter sig for at implementere den i sin helhed og 

give planen den nødvendige finansiering, det rum og den plads, som rammen på de næste 10 år 

lægger op til. 

3.2 MÅLHIERARKI  
 

 

(Målhierarkiet fremgår også af bilag 10.6)  
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4 ULVENS BIOLOGI OG UDBREDELSE I EUROPA 

4.0.1 Beskrivelse af ulv 

Ulven (Canis lupus) er det næststørste landrovdyr i Europa efter den brune bjørn. 

Mellemeuropæiske hanulve vejer i gennemsnit 40 kg og har en skulderhøjde på ca. 70 cm. Hunulve 

vejer mindre end hanulve. Den totale hoved- og kropslængde af en voksen hanulv er 110-148 cm. 

Halen er normalt mindre end en 1/3 af kropslængden (30-35 cm) og oftest nedhængende. 

Ulven ligner en stor schæferhund eller slædehund, men har kortere ører og bredere, kraftigere 

hoved med gule, skråtstillede øjne og en længere snude. Pelsfarven er meget varierende fra helt 

hvid i de arktiske områder til mere brun, rødlig, grålig og sølvfarvet i Centraleuropa. I modsætning til 

mange slædehunderacer når ulvenes hvide aftegninger nederst på ansigtet sjældent op på den øvre 

del af hovedet. Alder, køn, årstid og det enkelte individs kondition har indflydelse på pelsfarven. 

Pelsskiftet starter i foråret og er afsluttet i begyndelsen af efteråret. Ulve kan let forveksles med 

hunde eller krydsninger mellem ulve og hunde. 

4.0.2 Spor og ekskrementer  

Et ulvespor ligner et stort hundespor med fire tæer og klør, men kan vanskeligt skelnes fra spor efter 

de største hunderacer. Forfodsporet er 9-11 cm langt og 8-10 cm bredt, bagfoden er lidt kortere og 

især smallere. Skridtlængden er ved trav, som er den mest brugte gangart, ca. 1½ m, og sporbanen 

viser ofte en retlinet, ”målbevidst gang”, mens en hunds ofte viser sløjfer og ’svinkeærinder’. Ofte 

ses ulvens aftryk fra for- og bagpote oven i hinanden, og dens venstre og højre aftryk ses ofte på lige 

linje og ikke som hos hunde, der skræver lidt til siderne. Ulvens ekskrementer ligner en stor hunds, 

men man ser ofte hår, fjer og bensplinter i dem. Ligesom ræven placeres ekskrementerne på 

iøjnefaldende eksponerede steder til markering af territoriet, f.eks. hvor skov- og markveje støder 

sammen, og ulven kan yderligere skrabe i jorden med bagbenene. På sne ses hyppige markeringer 

med urinstænk, hvor især den dominerende han letter benet højt 

4.1 UDBREDELSE OG BESTANDSSTØRRELSER I EUROPA 
Ulven har i historisk tid været udbredt over hele det nordamerikanske kontinent, Eurasien og Japan. 

De blev udryddet i stort set hele den vestlige del af Europa i løbet af det 18. og 19. århundrede og 

overlevede kun i fragmenterede bestande på Den Iberiske halvø, Italien og Grækenland samt i det 

østlige og nordlige Europa. I Danmark blev en ulv skudt i 1813 ved Estvadgård syd for Skive 

(Weismann 1931, Aaris-Sørensen 1998). Indtil 2012 var der ingen vildtlevende ulve i Danmark. I dag 

har den europæiske ulv rekoloniseret store dele af Europa takket være beskyttelse i de forskellige 

lande (Randi 2011).  

Udbredelsen i det centrale og vestlige Europa ses specielt i bjergegne med en lav befolkningstæthed 

og ekstensiv landbrugsudnyttelse (Kaczensky 2013). Tre mindre bestande findes på den Iberiske 

halvø, Skandinavien og Italien/Frankrig. Det vurderes, at der er ca. 10.000-20.000 ulve i Europa, ca. 

40.000 ulve i Rusland og ca. 60.000 ulve i Nordamerika. De danske ulve tilhører den 

centraleuropæiske ulvebestand og er alle indvandret til Danmark fra lande syd for grænsen – 

primært fra Tyskland. 
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Figur 1 illustrerer den aktuelle udbredelse af ulv I Europa (Kilde: Large Carnivore Initiative 2021). 

4.2 SOCIAL ORGANISERING OG POPULATIONS-DYNAMIK 
Ulve lever i sociale familiegrupper (kobler), som samarbejder om jagt, reproduktion og forsvar af 

territorier (Boitani 2000, Mech & Boitani 2003). En ulvefamilie er en enhed, som opstår, når et 

ulvepar etablerer et territorium og yngler. Stærke sociale bånd i ulvefamilien og et hierarki mellem 

medlemmerne, som opretholdes gennem en aggressiv og passiviserende adfærd overfor hinanden, 

regulerer stabiliteten og dynamikken i familien. Individer på et højere dominant niveau i familien 

tager initiativer og har de største privilegier i forhold til f.eks. føde og reproduktion. 

Dominanshierarkiet forandrer sig løbende afhængig af de enkelte medlemmers styrke. De fleste 

ændringer sker før og i løbet af yngleperioden. 

Unge ulve bliver i familien op til en alder af to år, hvor de vælger et af to alternativer: finde en ny 

partner og et nyt territorium eller blive i familien og forsøge at opnå et højere dominant niveau. Valg 

af strategi afhænger af byttedyrstæthed, tætheden af ulve og tilgængeligheden af et frit tilgængeligt 

territorium (Mech & Boitani 2003). En ulvefamilie består i gennemsnit af 7 individer (2-15), antallet 

afhænger af produktiviteten, spredningssuccessen og byttedyrstætheden (Boitani 2000). 
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4.2.1 Ynglebiologi 

En ulv er kønsmoden, når den er to år gammel, og parringstiden varer 5-7 dage en gang om året, 

normalt i januar til marts. Fødslen sker efter 60-62 dage, og kuldstørrelsen varierer fra 1 til 11 hvalpe 

(Boitani 2000). I Mellemeuropa parrer ulvene sig i februar/ marts, og mellem fire og seks hvalpe 

fødes i april/ maj (Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 2009). 

Normalt er det kun et enkelt kuld, der kommer på benene om året. Nye genetiske analyser af 

relationer mellem ulvefamilier viser, at der er stor genetisk udveksling mellem nabofamilier (Boitani 

2000). Kønsratio er svagt favoriseret i forhold til hanner, men kan være modsat i bestande, som er 

betydeligt reguleret af mennesker eller ved meget lave tætheder af ulve. Ulve op til et år udgør 1/3 

eller mere af den samlede bestand, når bestanden vokser hurtigt. Ikke-territoriale og udvandrende 

ulve udgør ikke mere end 5-20 % af den samlede bestand. 

4.2.2 Mortalitet og dødsårsager 

I områder uden menneskelig indflydelse vil den naturlige dødelighed blandt ulve (aggression mellem 

familiemedlemmer, sygdom og sår efter jagtangreb på byttedyr, sult eller underernæring) udgøre op 

til 50 % af dødsårsagen for den samlede bestand. Menneskelige aktiviteter er imidlertid den vigtigste 

dødsårsag i forhold til europæiske ulve (Boitani 2000). I Tyskland, eksempelvis, er trafikdrab den 

hyppigste dødsårsag, men det kan også være uheld eller forsætlighed f.eks. i forbindelse med jagt 

eller krybskytteri, udlægning af gift eller fangst og er specielt udbredt i områder, hvor ulve forårsager 

skader i forhold til mennesker. I områder, hvor ulvebestande er reguleret af mennesket, er der 

blevet fundet en dødelighed på over 35 % af den samlede bestand i efteråret. Voksne ulve har den 

højeste overlevelses-rate (80 %) efterfulgt af unge individer på et år (55 %) og hvalpe (6-43 %). I 

naturlige omgivelser er hvalpeoverlevelsen efter den første vinter nøje afhængig af tætheden af 

byttedyr. Udvandrende individer har mindre overlevelsesrate. Ulve kan blive op til ca. 10 år gamle i 

det fri og op til 16 år gamle i fangenskab.  

4.3 FØDEØKOLOGI  
Ulve er kødædere, og når de indimellem tager græs, bær m.v. er det af hensyn til fordøjelsen og ikke 

som egentlig føde. Ulve kan også udnytte andre dyrs bytte eller anden form for kadavere. 

Fødesammensætningen er selvfølgelig varierende, afhængig af geografi og sæsonmæssig variation i 

byttedyrene. En voksen ulv spiser i gennemsnit 3-5 kg kød dagligt, inklusiv hår og knogler, men der 

kan godt gå adskillige dage, evt. mere end en uge, hvor den ikke får føde. Til gengæld kan en ulv over 

flere måltider indtage mere end 20 kg på et døgn (Boitani 2000). 

4.3.1 Fødebehov  

En voksen ulv spiser ca. 1460 kg føde om året, ulvehvalpe det halve.  

Ulvens byttedyr består primært af voksne rådyr (50 % = 730 kg) og unge krondyr (30 % = 438 kg). 

Dvs. at en voksen ulv i gennemsnit spiser 32 voksne rådyr (730kg/22,5kg) og 9 krondyrkalve 

(438kg/47,5kg) om året.  

Et ulvekobbels territoriestørrelse vil derfor afhænge af vildtbestandenes (i Danmark særligt krondyr 

og rådyr) tæthed.  

Tætheden af krondyr og rådyr i Danmark er ikke opgjort, men vildtudbyttestatistikken (DCE – 

Nationalt Center for Miljø og Energi) kan være med til at give et billede af hvor i landet tæthederne 

er højest. Figur 2 og 3 illustrerer den geografiske fordeling af jagtudbyttet af hhv. rådyr og krondyr 

som gennemsnitligt udbytte på kommuneplan for jagtsæsonen 2019/2020. 
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Figur 2 viser jagtudbyttet af rådyr som gennemsnitligt udbytte på kommuneplan for jagtsæsonen 

2019/2020. Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi  

https://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vildtudbytte/udbyttet-online-siden-1941/kort/ 

 

Figur 3 viser jagtudbyttet af krondyr som gennemsnitligt udbytte på kommuneplan for jagtsæsonen 

2019/2020. Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi  

https://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vildtudbytte/udbyttet-online-siden-1941/kort/ 
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4.3.2 Husdyr og kæledyr som bytte  

Selvom drab og skader på husdyr kan være betydeligt for den enkelte husdyravler, som skal lægge 

dyr til, er den samlede økonomiske skade på husdyrproduktion ubetydelig og skader og drab 

forårsaget af ulve er meget lille sammenlignet med andre årsager til dødelighed blandt husdyr 

(Boitani 2000). Undersøgelser af fødevalg i Tyskland har vist, at det kun er ca. 0,6 % af den 

konsumerede biomasse der bestod af husdyr. Katte udgjorde en ubetydelig del af ulvenes føde 

(0,005 %) (Wagner m.fl. 2012). Får og geder er generelt mere sårbare over for ulveangreb end køer 

og heste, og manglen på effektive beskyttelsesforanstaltninger (vagthunde, hegning og menneskelig 

opmærksomhed) er hovedårsagen til gentagne angreb og deraf følgende tab. Massedrab på husdyr 

forårsaget af ulve kan ske, men tab af nogle få dyr er mere almindeligt. I 2020 blev der i Danmark i 

gennemsnit nedlagt 5,6 dyr (primært får) pr. ulveangreb. 

4.3.3 Jagtteknik  

Ulves fødebehov betyder, at jagt på mindre dyr vil være meget energikrævende (Wabakken 1990). 

Skulle ulve udelukkende leve af smågnavere som f.eks. markmus, ville det betyde, at hver enkelt ulv 

skulle fange 100-150 individer om dagen. Overalt i verden jagter ulve derfor primært store og 

mellemstore pattedyr. Da ulven er et socialt dyr, udnytter den muligheden for at kunne jage i flok. 

Det betyder også, at ulve kan jage dyr som er betydeligt større end den selv. Ingen andre rovdyr på 

vore breddegrader jager i flok som ulven. At finde, fange og dræbe store byttedyr er en stor 

udfordring for ulve. Ulvens anatomi og fysiologi er specielt tilpasset jagtadfærden. Gode sanser til at 

finde byttedyrene, specielt lugtesansen er meget veludviklet, evnen til at vandre lange afstande og 

opretholde en høj hastighed samt at reagere hurtigt på byttedyrenes evt. angreb med gevirer og 

hove, som ellers kan være dødbringende, er afgørende for ulvens jagtsucces (Mech 1991). Normalt 

vil ulve fange de fleste byttedyr i løb, og ofte er udkommet af et angreb bestemt i løbet af de første 

sekunder. Er byttet ikke indhentet og nedlagt i løbet af få minutter, opgives dette. Mindre dyr bliver 

dræbt ved bid over ryggen. Store byttedyr bliver angrebet bagfra, idet de i nogle tilfælde 

dødbringende gevirer og klove dermed undgås. Når angrebet er slut, forsøger ulven at få hold på 

hovedet og evt. snuden på byttedyret. Andre flokmedlemmer kan holde bagenden, benene og 

nakken. I løbet af få minutter vil byttet normalt være dødt. De højest rangerende dyr i flokken er de 

første, der får lov at spise af det nedlagte bytte. De første dele der indtages, er de indre organer: 

hjerte, lunger og mave, idet disse er meget næringsrige. Andre individer koncentrerer sig om de 

sårede områder, hvor adgangen til kød er nærmest. 

4.3.4 Ulv som top-prædator og økologisk nøgleart  

Ulvens rolle i forhold til byttedyr har været debatteret i de seneste 50 år. Ulven er top-prædator og 

har spillet en stor rolle i at opretholde naturlige økosystemers funktion og struktur ved at regulere 

plante-planteæder interaktioner og de mellemstore rovdyr (Boitani 2000, Randi 2011, Elmhagen & 

Rushton 2007). Der kan fremføres følgende generelle betragtninger om ulve som top-prædator 

(Boitani 2000):  

Som flere andre rovdyr præderer ulve som udgangspunkt på unge, ældre eller syge byttedyr.  

Ulves indflydelse på byttedyrene afhænger af levestedet, evt. jagt og de klimatiske betingelser, 

specielt i vintermånederne. Højere tæthed af byttedyr tillader større kuldstørrelser og større 

overlevelse blandt hvalpe. 

Udfaldet af ulve-byttedyr relationer varierer fra områder hvor ulves indflydelse er ubetydelig, til 

områder hvor tilstedeværelsen af ulv er afgørende for byttedyr populationens størrelse.  
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Byttedyr, f.eks. rådyr og krondyr, som i Danmark har en meget høj bestandstilvækst og en 

forholdsvis lav dødelighed vurderes i mindre omfang at blive berørt bestandsmæssigt af 

ulveprædation.  

Prædation er normalt, men ikke altid, hovedsagelig kompensatorisk, hvilket bidrager til de samlede 

tæthedsafhængige dødelighedsfaktorer.  

Efter 70 års fravær blev ulven introduceret i 1995/1996 i Yellowstone National Park, USA. Studier 

bekræfter, at krondyr bestanden gik tilbage, hvilket efterfølgende havde indflydelse på 

græsningstrykket (Laporte et al. 2010, Ripple & Beschta 2011). Omvendt gik både bæverbestanden 

og bisonbestanden frem, formentlig som et resultat af flere tilgængelige vedplanter og urteagtig 

vegetation grundet mindre konkurrence fra krondyr. Men udover prædation på krondyr og kvæg 

samt ændringer i græsningstryk havde tilstedeværelsen af ulve også andre økologiske effekter på 

den vilde fauna. (Miller m.fl. 2012) fandt gennem et treårigt studie i samme nationalpark, at 

prærieulve generelt undgik områder nær ulvegrave, og hvis de var i nærhed af gravene, udnyttede 

de mest træagtige og tætte habitater til forskel fra mere græsagtige og åbne habitater, når de var i 

en større afstand fra ulvegrave. Miller m.fl. kunne også måle en signifikant stigning i bestanden af 

markmus i nærhed af ulvegrave, hvorimod en signifikant ændring ikke kunne spores i 

smågnaverbestanden, der befandt sig længere væk fra ulvegrave. Dette indikerer en top-down 

effekt og begrebet kaldes for ”trofiske kaskadeeffekter”, som måske kan være forårsaget af andre 

forhold. Til trods for erfaringer fra andre lande om ulvens indflydelse på hjortevildtet er det 

vanskeligt at vurdere den reelle effekt ved ulvens genindvandring til Danmark. Med udgangspunkt i 

en stadig stigende rådyr- og krondyrbestand i Danmark vil adgangen til føden ikke være en 

begrænsende faktor i de første mange år efter ulvens genindvandring. Tætheden af råvildt og 

kronvildt i Danmark ligger således væsentligt over det, som man ser i svenske og tyske områder med 

ulv. Hvis ulven ikke etablerer egentlige territorier, vurderes effekten på hjortevildt at være relativ 

beskeden, men ved etablering af territorier kan det ikke afvises, at det på sigt vil have en direkte 

effekt på lokalområdets hjortevildt. En egentlig effekt på hjortevildtet vurderes at være størst i 

ulveterritoriets kerneområde og til trods for en eventuel nedgang/forskydning af hjortevildtbestande 

i dette område vil der uden for ulveterritoriet ske en naturlig indvandring som følge af den generelle 

bestandstilvækst i hele landet. Indvandring af ulv vil formentlig også give anledning til at forskyde 

balancen mellem de danske mellemstore rovdyr bl.a. ræv og grævling samt deres byttedyr, f.eks. 

rålam, hare, agerhøne og smågnavere. Samspillet mellem ulven, de mellemstore rovdyr og deres 

byttedyr er komplekst og vil afhænge af tætheden af ulve, fødeudbuddet, levestedets kvalitet, og 

hvordan det danske kulturlandskab vil påvirke bestandsudviklingen for ulv. 

4.4 ULVENS ADFÆRD 

4.4.1 Adfærd i forhold til hunde  

Man kender meget lidt til, hvordan et ulveangreb på hund foregår, da ulven kun i få tilfælde (2 %) er 

blevet observeret af hundeejeren inden angrebet (www.viltskadecenter.se). Risikoen for ulveangreb 

på hunde er lille, men når hunde angribes, er det typisk i situationer, hvor de ikke direkte er i følge 

med mennesker, som f.eks. jagthunde under visse former for jagt, eller hvor hunde ikke er i snor. I 

forhold til ulveangreb på hunde er der i Sverige i perioden 2010 – 2012 i gennemsnit pr. år 

registreret 30 tilfælde, hvoraf 19 hunde er blevet dræbt. Otte ud af ti angrebne hunde er jagthunde 

under jagt. I Sverige er det estimeret, at sådanne angreb i gennemsnit sker ca. en gang for hver 9000 

hundejagtdage i områder med revirhævdende ulvepar og ca. en gang for hver 5000 jagtdage i 

områder med et ulvekobbel (ulvepar og hvalpe) (Ekman 2010), (www.viltskadecenter.se). Den 



15 

traditionelle elgjagt i Sverige udøves med hunde, der løber løst i skoven og færdes over store 

områder i flere timer og op til flere kilometer fra deres ejere. I Tyskland, hvor brug af hunde til jagt 

minder meget mere om dansk praksis, er der kun registreret meget få tilfælde, hvor en hund er 

blevet dræbt af ulv. Risikoen for ulveangreb på hunde i Danmark, hvor hunde under jagten ofte 

befinder sig i nærheden af jægeren, vurderes derfor til at være mindre end i Sverige og mere 

sammenlignelig med erfaringerne fra Tyskland (Madsen et al. 2013, Desholm 2013). 

4.4.2 Adfærd af byttedyr ved tilstedeværelse af ulv  

Typisk vil store byttedyr ændre adfærd i områder, som indtages af ulve, og derfor leve mere spredt. 

Byttedyrene tilpasser sig på denne måde geografisk og døgnmæssigt til den nye situation. De mest 

omfattende studier af bl.a. disse forhold er foregået i Yellowstone National Park, USA, efter 

introduktion af ulv i 1995/1996 efter 70 års fravær (Laporte et al. 2010, Ripple & Beschta 2011). 

Dette omfatter både krondyr og kvæg, men også plante/planteæder interaktioner. Studierne 

bekræfter, at nogle områder vil have en tættere bestand af krondyr, hvorimod områder med 

etablerede ulvefamilier vil have en mindre tæt bestand. Dette må formodes også at ville være 

tilfældet i Danmark. 
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5 LOVGRUNDLAG 

Ulven er beskyttet som art og individ.  Dette følger af EU-habitatdirektivet, hvor ulven er optaget på 

bilag II og bilag IV. I Danmark er beskyttelsen implementeret i en række love og bekendtgørelser. De 

generelle regler om nødværge i straffeloven kan være af betydning i relation til ulv, hvorfor disse er 

omtalt. Nedenfor gives et samlet overblik. 

5.1. JAGT- OG VILDTFORVALTNINGSLOVEN 
Efter jagt og vildtforvaltningslovens § 3 må der kun drives jagt på vildt, der er fastsat jagttid for. 

Ifølge § 2 gælder lovens regler for pattedyr, der er naturligt forekommende i den danske natur. Efter 

ulvs tilbagekomst i den danske natur i 2012 anses denne art for at være omfattet af lovens regler. Da 

der ikke er fastsat jagttid på ulv, må den ikke jages i Danmark. Overtrædelse af jagt- og 

vildtforvaltningsloven er strafbelagt, idet strafferammen er bøde eller fængsel i indtil 2 år. 

5.2. ARTSFREDNINGSBEKENDTGØRELSEN 
Efter artsfredningsbekendtgørelsens § 10 er der forbud mod alle former for forsætlig indfangning og 

drab af ulv. Efter § 11, stk. 1, må en ulv ikke opbevares, transporteres, handles eller byttes, udbydes 

til salg eller bytte, overdrages, konserveres eller udstilles. Det betyder bl.a., at al håndtering af en 

dødfunden ulv, f.eks. en trafikdræbt, kræver Miljøstyrelsens dispensation, jf. § 12. Strafferammen er 

bøde eller fængsel i indtil 1 år. 

5.3. NATURBESKYTTELSESLOVEN MV. 
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 29 a1 må de omfattede bilag IV-arter ikke forsætlig forstyrres 

med skadelig virkning for arten eller bestanden. Eksempelvis må en ulvs yngle- eller rasteområder 

ikke beskadiges eller ødelægges, hvor den har etableret en fast bestand. Lovens strafferamme er 

som udgangspunkt bøde eller fængsel i indtil 1 år. 

5.4. EU-BESKYTTELSEN 
Forvaltning af ulv i Danmark skal foregå inden for rammerne af EU’s habitatdirektiv, da ulv, som 

nævnt er omfattet af det såkaldte bilag IV til direktivet. Dette indebærer en ”streng beskyttelse” af 

ulven jf. art. 12.    

Enkelte specifikt nævnte populationer af ulv samt visse lande er dog undtaget denne beskyttelse 

(bilag IV).  

For to lande (Spanien og Grækenland) blev undtagelsen indføjet ved habitatdirektivets vedtagelse i 

1992, mens det for de andre lande (Bulgarien, Letland og Finland) blev indføjet ved de pågældende 

landes optagelse i EU. I disse lande og områder, er ulven optaget på bilag V i habitatdirektivet, 

hvormed der stadig følger en streng beskyttelse.  

                                                           
1 Følgende fremgår af § 29 a : 
”De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. 
Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter.Stk. 2. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, må ikke beskadiges eller ødelægges” 
Bilaget justeres med mellemrum hvorfor der kan være arter, som har etableret sig i Danmark, men endnu ikke fremgår af 
bilaget. Der skal imidlertid foretages en EU konform fortolkning, da bilaget omhandler arter fra habitatdirektivets bilag IV, 
der findes naturlig vildtlevende i Danmark. Så længe ulven forekommer naturligt i den danske natur skal den således 
fortolkes ind i bilaget, uanset om dette er opdateret eller ej.  
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Bilag V beskyttelsen betyder blandt andet, at der kan indføres jagt på ulv i de områder, såfremt det 

kan ske inden for det overordnede formål med direktivet: at sikre gunstig bevaringsstatus. Derfor er 

der ikke fri jagt i noget EU land, eller område. Eventuel jagt skal dermed være forenelig med kravet 

om opretholdelse eller opnåelse af gunstig bevaringsstatus.   

Ulv er, som nævnt, ligeledes omfattet af bilag II til direktivet. Arter på dette bilag udpeges der 

særlige beskyttelsesområder for; Natura 2000-områder. Dette betyder, at hvis/når ulven opbygger 

en reproducerende bestand i Danmark, skal der ske udpegning af habitatområder med en mere 

målrettet beskyttelse og forvaltning med henblik på at sikre arten en gunstig bevaringsstatus. 

Det kan være vanskeligt at sige præcist, hvornår dette er tilfældet. Medlemsstaterne vurderer om 

arten har etableret sig, om der er en væsentlig forekomst, herunder om arten er på EU´s såkaldte 

referencelister2. Når arten kommer på referencelisterne er medlemslandene forpligtiget til at 

udpege særlige beskyttelsesområder. I Tyskland har der været ulve, herunder ulvekobler i mange år, 

før ulv kom på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områderne.  

5.5. HABITATDIREKTIVET 
Ulv er beskyttet i dens naturlige udbredelsesområde, jf. art. 12 i habitatdirektivet. Dette betyder, at 

ulven er beskyttet i Danmark ifølge Aarhus Universitet, DCE, da Danmark er en del af ulvens 

naturlige udbredelsesområde.   

Derfor skal betingelserne i direktivets art. 16 være opfyldt inden regulering af ulv kan finde sted. 

Regulering af ulv kan bl.a. ske for at forhindre ”alvorlig skade på besætninger eller af hensyn til den 

offentlige sundhed og sikkerhed”. En generel forudsætning i henhold til direktivet er, at ”der ikke 

findes anden brugbar løsning, og ”det ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands 

bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde”. 

Anvendelsen af direktivets undtagelsesbestemmelse for regulering af ulv beror på følgende 3 

vurderinger: 

 For så vidt angår betingelsen, at ”der ikke findes anden brugbar løsning”, henvises først og 

fremmest til effektive afværge-foranstaltninger, som f.eks. indhegning af besætningerne eller 

flytning af husdyr fra det sted, hvor ulven er, at husdyrene tages i stald om natten. Relevante 

afværgeforanstaltninger skal således være forsøgt, uden at det har løst problemet. Betingelsen 

om, at der ikke må kunne findes andre brugbare løsninger, er således afgørende for vurderingen 

om der i et konkret tilfælde kan gives en reguleringstilladelse. Regulering er populært 

sagt ”sidste udvej” for at løse de problemer, som en ulv måtte forårsage, hvorfor 

skønsbeføjelsen er meget begrænset og adgangen til dispensation er restriktiv.  

 Regulering kan kun ske ud fra nogle bestemte hensyn, oplistet i art.16, a) – e) Regulering kan og 

vil ske, hvis f.eks. hensynet til den offentlige sundhed og sikkerhed tilsiger det. 

 Endelig skal der ske en bedømmelse af den betydning en evt. beslutning om regulering af ulv vil 

have for opretholdelsen af den pågældende arts bevaringsstatus i dens naturlige 

                                                           
2 Der er to lister, en for den kontinentale region og en for den atlantiske region. Se;  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/biogeog_regions/continental/index_en.htm 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/terrestrial-atlantic-region.pdf 

 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/biogeog_regions/continental/index_en.htm
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/terrestrial-atlantic-region.pdf
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/terrestrial-atlantic-region.pdf
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udbredelsesområde. Denne vurdering foretages af Miljøstyrelsen, ud fra kriterier beskrevet i 

habitatdirektivet og vejledningen hertil (se ovenstående). 

 

Kommissionen skal ikke konsulteres, før regulering besluttes, men der skal hvert år indsendes en 

rapport om de fravigelser, der er sket efter direktivets art. 16, stk. 1. Kommissionen kan indlede en 

traktat-krænkelsesprocedure mod en medlemsstat, hvis Kommissionen finder, at medlemsstaten 

overtræder betingelserne for anvendelse af fravigelserne. 

5.6. REGULERING  
Ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, der indeholder et forbud mod forsætligt drab. Det betyder, 

at ulve kun kan reguleres under særlige betingelser, hvor Miljøstyrelsen kan give dispensation fra 

direktivets forbud. 

Dispensationen kan gives, hvis der ikke findes anden løsning, og det ikke truer ulvens naturlige 

udbredelse. Begrundelsen for dispensation kan bl.a. være hensyn til den offentlige sundhed og 

sikkerhed eller for at forhindre alvorlig skade på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre 

former for ejendom. 

Regulering af ulv beror altid på en konkret vurdering, som foretages af Miljøstyrelsen. Der er 

udarbejdet en vejledning, som indeholder en ikke udtømmende liste over eksempler på hvornår ulv 

kan reguleres.   

I juni 2018 blev der fra politisk side udarbejdet en revideret definition af problemulve, som tillæg til 

den eksisterende forvaltningsplan, (Se afsnit 7 samt bilag 10.1 og 10.2). Det er Miljøministeriets 

vurdering, at den adgang til at regulere problemulve, som ligger i den danske problemulvedefinition, 

udnytter direktivets fleksibilitet fuldt ud. 

5.7. NØDVÆRGE   
Lovlig nødværge vil sige, at man har ret til at afværge et uretmæssigt angreb ved hjælp af en ellers 

strafbar handling, jf. straffelovens § 13. Skyder en person en ulv, der opfattes som truende over for 

mennesker eller husdyr, er det spørgsmålet, om det kan anses for lovligt nødværge med den 

konsekvens, at personen ikke straffes. 

Der findes ikke nogen dansk retspraksis, som giver et klart svar på, hvad der af domstolene vil kunne 

accepteres som lovlig nødværge i forhold til en situation, hvor en ulv skulle angribe et menneske 

eller husdyr. 

Naturstyrelsen har anmodet Justitsministeriet, som er ressortansvarlig for straffeloven, om en 

udtalelse, der så vidt muligt forholder sig konkret til spørgsmålet om angreb fra ulv kan imødegås 

med henvisning til nødværge. Justitsministeriet har i den anledning oplyst: 

”at handlinger under visse nærmere angivne betingelser er straffri efter straffelovens § 13 om 

nødværge. Handlinger foretaget i nødværge er således straffri, hvis de har været nødvendige for at 

modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud 

over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebnes retsgodes 

betydning er forsvarligt. Efter straffelovens § 13, stk. 2, bliver en person, der overskrider grænserne 

for lovligt nødværge, dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet 

fremkaldte skræk eller ophidselse. Det vil bero på en konkret vurdering af omstændighederne i den 
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enkelte sag, om forsætlig indfangning eller drab på en ulv… er straffri efter straffelovens § 13 om 

nødværge. Det vil således bero på, om indfangningen eller drabet på ulven var nødvendig for at 

modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende angreb fra ulven og ikke åbenbart gik ud 

over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed og det angrebne retsgodes betydning var 

forsvarligt. Det må i den forbindelse antages, at drab på en ulv, der er nødvendig for at modstå eller 

afværge et påbegyndt eller overhængende angreb fra ulven mod et menneske, vil være straffri som 

lovlig nødværge”. 

 

Justitsministeriet har i besvarelsen af MOF alm del 1119 d. 10. oktober 2017 udtalt, at et påbegyndt 

eller overhængende angreb fra en ulv mod et husdyr vil kunne være omfattet af staffelovens regler 

om nødværge. Det vil altid være domstolene, der efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde – 

af samtlige omstændigheder i sagen – afgør om betingelserne for lovlig nødværge er opfyldt. 
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6 FORVALTNING AF ULV I DANMARK 

6.1 MAKSIMERE BEFOLKNINGENS OPLEVELSE AF SIKKERHED 
Ulven er en art som genererer frygt for egen sikkerhed i en del af befolkningen (12-32 % af 

danskerne er utrygge ved ulven afhængig af undersøgelsen – baseret på 3 spørgeundersøgelser 

(NST, DN, DB). Som udgangspunkt er denne frygt næppe baseret på viden om den reelle risiko som 

tilstedeværelsen af ulve udgør for den enkelte, men også på det ry ulven har fået gennem 

århundreders historier om dens forhold til mennesket. Uanset om befolkningens frygt for ulven er 

rationel eller irrationel, så er den en faktor med stor betydning for de mennesker, som skal leve med 

ulven, og dermed også for ethvert forsøg på at forvalte en dansk ulvebestand. 

6.1.1. Reducere befolkningens frygt 

Skal ulven accepteres af den brede befolkning – og især den del af befolkningen som bor i de 

områder, hvor ulve færdes – så skal befolkningens følelse af frygt både anerkendes, respekteres og 

reduceres. Det skal i videst mulige omfang gøres muligt for befolkningen at færdes i ulveområder 

uden at være alvorligt hæmmet af frygt for ulven.  

Et middel til at reducere frygten er øget viden om ulven, dens adfærd, dens reelle (og meget 

begrænsede) farlighed (Desholm 2013), samt hensigtsmæssig menneskelig adfærd i mødet med en 

ulv. Heri ligger dog et par udfordringer. Dels kan især den irrationelle frygt være svær at håndtere 

gennem øget viden og dels når traditionel formidling ikke altid derud, hvor den omtalte viden 

behøves. Disse udfordringer søges adresseret gennem beskrivelserne af informationsindsatser 

nedenfor. 

Øge viden om ulve, deres farlighed og rolle i naturen 

Følgende opdaterede viden skal stilles til rådighed for befolkningen på Miljøstyrelsens hjemmeside 

og hvor det er muligt via andre eksterne platforme: 

 Ulves farlighed over for mennesker (henvisning til videnskabelige notater og tilvejebringe data 

om ulvens farlighed over for mennesker i Danmark og Europa).  

 Generel information om ulve (biologi, rolle i naturen etc.).  

 Ajourførte oplysninger om overvågningen af ulvene i Danmark – herunder kort over resultaterne 

af GPS-overvågningen af danske ulve.  

Det anbefales at myndighederne indgår i internationale samarbejder (Se 6.6) og herigennem 

løbende indhenter information og viden fra vores nærmeste nabolande, som med større 

ulvebestande har langt mere erfaring inden for emner som f.eks. befolkningens frygt for ulve, samt 

tiltag, der kan maksimere befolkningens følelse af tryghed.  

Desuden bør der indhentes faglige bidrag om de psykologiske aspekter som er forbundet med frygt, 

herunder bidrag, som gør det muligt at målrette og forbedre kommunikationen herom. Det er også 

vigtigt at forøge og forbedre kommunikationen til befolkningen for at nå en større og bredere 

gruppe, end traditionel formidling når. Dette bør bl.a. opnås via samarbejde med andre 

organisationer, og via målrettet informationskanaler til f.eks. børn i grundskolen og til naturbrugere i 

de områder, hvor ulve har slået sig ned i landet.  
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Formidle viden om hensigtsmæssig adfærd i mødet med ulv 

Selvom risikoen for at ulve angriber mennesker i Danmark er ekstremt lille, kan viden om 

hensigtsmæssig adfærd i et møde med en ulv fungere som et praktisk og tryghedsskabende værktøj 

for borgere, som oplever utryghed ved at færdes i naturen i områder med ulv. Der skal derfor 

udvikles: 

•      en guide om hensigtsmæssig adfærd i mødet med ulv. Guiden skal ligge tilgængelig på bl.a. 

Miljøstyrelsens hjemmeside og skal indeholde:  

 Tips til adfærd, der nedsætter risikoen for et møde med ulven. 

 Oplysninger om normal ulveadfærd i mødet med mennesker (fx at langt de fleste ulve flygter 

ved konfrontation med mennesker, men også at unge ulve helt naturligt kan komme ret tæt på 

mennesker og især mennesker i biler grundet deres nysgerrige natur). 

 Tips til adfærd, der reducerer sandsynligheden for aggression fra ulvens side.  

 Råd om skræmmeadfærd overfor ulven (signalhorn mv.). 

 Kontaktinfo til den lokale ulvekonsulent (ved angivelse af vagttelefon) til de tilfælde, hvor ulven 

udviser unormal adfærd. 

Beredskab for områder hvor ulven etablerer sig 

Når Miljøstyrelsens overvågning af ulvene giver anledning til at konkludere, at en eller flere ulve er 

blevet stedfaste i et geografisk afgrænset område, skal myndighederne bl.a. i samarbejde med 

Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe straks iværksætte en lokal oplysningsindsats. Til brug herfor skal 

Miljøstyrelsen tage initiativ til: 

 •     at der tages initiativ til en lokal oplysningsindsats, hvori indgår udarbejdelse af en køreplan for:  

 Hvad der oplyses om og på hvilke platforme. 

 Hvem der skal holde oplæg.  

 Hvordan der kan skabes dialog med lokalbefolkningen mv.  

I Idom/Råsted er der nedsat en lokal borgergruppe, Projekt Ulvedialog, som bl.a. har arbejdet med 

ulvens betydning i lokalområdet, herunder den frygt som ulvene har medført hos dele af 

befolkningen lokalt. Borgergruppen har udarbejdet rapporten Projekt Ulvedialog (Deltagere i Projekt 

Ulvedialog fra Idom- og Råstedområdet 2018).  

Når en eller flere ulve er blevet stedfaste i nye områder tages der initiativ til,  

•   at oprette lokale borgergrupper á la Projekt Ulvedialog.  Disse borgergrupper kan bistås ved 

mødedeltagelse og lignende af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og 

Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe. Der skal endvidere etableres en løbende kontakt med 

myndighederne. De lokale ulvekonsulenter tiltænkes i denne sammenhæng en særlig aktiv rolle. 

Endelig kan det være formålstjenligt at formidle kontakt til de borgergrupper, der allerede har 

arbejdet med ulve i deres lokalområde. 
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Dialogmøder med lokalbefolkningen 

I 2015 afholdt Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen fire velbesøgte informationsmøder om ulv i hhv. 

Sønderjylland, Vestjylland, Midtjylland og Nordjylland. Møderne havde til formål at bidrage med 

information om ulvens biologi, forvaltningsplanen fra 2014, og myndighedernes lokale og nationale 

forvaltning.  

Siden har der været både strejfende ulve, ulvepar og ulvekobler i Danmark, og derfor skal der på ny 

prioriteres en informationsindsats i de områder hvor ulvene findes. Mange borgere har i dag gjort 

erfaringer med hvordan det er at leve i et område hvor der er ulve, hvorfor indsatsen skal have 

karakter af dialogmøder, hvor lokalbefolkningens viden og erfaringer bringes i spil. Det anbefales at  

•      Myndighederne tager initiativ til nye dialogmøder. 

6.1.2. Øge befolkningens sikkerhed 

En ulv er et stort rovdyr. Derfor er en ulv selvfølgelig potentielt farlig for et menneske. Den reelle 

risiko er en funktion af dyrets adfærd i forhold til mennesker og risikoen for overhovedet at møde 

dyret. Ulve er generelt sky overfor mennesker og i en norsk undersøgelse af 141 eksperimenter 

(Wam m.fl. 2014), hvor radiomærkede ulve blev opsøgt af mennesker trak ulvene sig i alle tilfælde.  

Risikoen for at møde en ulv er meget lille i Danmark, hvor kun få ulve lever. Til sammenligning lever 

der 10-20.000 ulve i Europa, hvor der blot er registreret 4 dødsfald som følge af ikke-rabies-

relaterede angreb siden 1950. Alle 4 dødsfald er fra Spanien i midt-halvfjerdserne. I Nordamerika er 

der med en bestand på 60-70.000 ulve registreret ét dødsfald som følge af ulveangreb de seneste 50 

år.  

Det er rettidig omhu at tage højde for situationer, som potentielt kan udvikle sig til fatale møder 

mellem ulv og menneske. I afsnit 7 beskrives beredskabet overfor ulve, som udviser afvigende 

adfærd (procedurer for håndtering af deciderede problemulve, se bilag 10.2). 

6.2.  MINIMERE TAB AF HUSDYR OG STRESS  
En af de centrale udfordringer i forbindelse med forekomsten af ulv både i Danmark og i vores 

nabolande er det faktum, at ulven i større eller mindre grad angriber og dræber husdyr, hvis den har 

adgang til dyrene. I Danmark er der overvejende tale om angreb på får, men der er også eksempler 

på, at ulven har angrebet både kvæg og heste.    

For de ramte husdyrholdere er det selvfølgelig først og fremmest en yderst ubehagelig oplevelse når 

ulven angriber og dræber husdyr. Oven i dette har mange husdyrholdere givet udtryk for, at de i høj 

grad føler står alene med de udfordringer, som ulven giver. Selvom ulveforvaltningen i Danmark 

både giver mulighed for tilskud til opsætning af hegn, kompensation for dræbte dyr og rådgivning via 

Naturstyrelsens ulvekonsulenter, så er der aktuelt en udbredt oplevelse hos de ramte husdyrholdere 

af manglende opbakning fra myndighedernes side.  

Dette kan forstærkes af, at husdyrholdere oplever at blive udsat for uønsket negativ opmærksomhed 

fra andre dele af befolkningen f.eks. i forbindelse med angreb fra ulv. Det kan være på sociale 

medier eller i andre sammenhænge, hvor der både kan forekomme mistænkeliggørelse i forhold til 

om der er blevet passet godt nok på husdyrene, om der har været forsvarligt hegnet eller om der 

reelt er tale om angreb. Det kan også være tilfælde hvor husdyrholdere latterliggøres eller ikke tages 

alvorligt i forhold til de udfordringer de oplever.  

Det vil derfor være et klart mål for forvaltningen af ulv i Danmark, at der findes løsninger og 

værktøjer, som sikrer, at det fortsat er muligt at holde udegående husdyr i Danmark både til 
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naturpleje og produktion - også i områder med ulv. Og som samtidig styrker husdyrholdernes 

oplevelse af at have opbakning både fra myndighederne og i den brede befolkning. Med den 

nuværende situation er der en risiko for, at husdyrholdere i områder med ulv vil opgive at have 

græssende dyr, hvilket vil kunne få store konsekvenser for både naturpleje og beskæftigelse i 

landdistrikterne. De løsninger og værktøjer, der findes, skal opleves tilfredsstillende for de ramte 

husdyrholdere og i videst muligt omfang sikre, at de holdes økonomisk skadesløse.  

I forbindelse med udarbejdelse af den første forvaltningsplan for ulv i Danmark har man fra politisk 

hold valgt at man i Danmark kompenserer husdyrholdere for deres tab i forbindelse med angreb fra 

ulv (se bilag 10.3).  Man har samtidig også valgt at kompensere for de øgede omkostninger, som 

husdyrholdere har i forbindelse med afværgeforanstaltninger (hegn m.v.). 

Der er dog et klart behov for at udvikle disse muligheder for kompensation i tæt dialog med 

husdyrholderen i takt med, at der samles flere erfaringer om, hvad der virker og hvordan ulven 

agerer i det danske kulturlandskab. Det vil således både være et mål at angreb og øvrige 

påvirkninger af husdyr minimeres mest muligt, og at de husdyrholdere der berøres af ulvens 

tilstedeværelse holdes skadesløse.  

En særskilt udfordring i forbindelse med samspillet mellem ulv og husdyr er spørgsmålet om ulvens 

påvirkning i form af stress af husdyrene. Mange husdyrholdere giver udtryk for, ulvens blotte 

tilstedeværelse påvirker deres dyr i en meget negativ retning i form af forskellige stressreaktioner. 

Dette er både som følge af direkte angreb inden for folde og indhegninger, men også ved ulvens 

tilstedeværelse i nærheden af udegående husdyr. 

Der foreligger kun i begrænset omgang undersøgelser af omfang og konsekvenser af ulvens 

stresspåvirkning af husdyr. Det vil derfor være en mål for den fremtidige forvaltning af ulv i 

Danmark, at den mulige stresspåvirkning undersøges og der tilstræbes at finde løsninger, som kan 

minimere reelle stresspåvirkninger af ulvens tilstedeværelse.  
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Antallet af besigtigelser ifm. formodede ulveangreb fremgår af tabel 1. Alle besigtigelser siden 2013 

er foretaget af Naturstyrelsens ulvekonsulenter. Tabellen viser ligeledes andelen af besigtigelserne 

der kan konkluderes som angreb der skyldes ulv, antal angrebne husdyr, antal ulveangreb inden for 

forskellige hegnstyper herunder, at der til dags dato endnu ikke har været registreret et ulveangreb 

inden for et eksisterende ulvesikret hegn. 

Tabel 1: Oversigt over antallet af besigtigelser Naturstyrelsens ulvekonsulenter har udført siden 

2013, herunder hvor angreb er konkluderet forårsaget af ulv. Der er ikke registreret ulveangreb 

inden for ulvesikrede hegninger. Der skal tages forbehold for oplysninger om ”angreb skyldes ulv” 

i 2013 – 2016 da DNA-analyser i denne periode desværre var fejlbehæftede.  

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 

Antal 

besigtigelser 

20 35 41 14 95 104 77 73 

Angreb skyldes 

ulv 

11 13 6 6 24 28 25 43 

Antal nedlagte 

husdyr 

(Primært får og 

lam) 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

54 98 198 242 

Ulveangreb 

indenfor mobile 

hegn 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

29 

Ulveangreb 

indenfor 

stationære hegn 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

14 

Ulveangreb 

indenfor ikke-

fungerende 

ulvesikrede hegn 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

Ikke 

opgjort 

4 

Ulveangreb 

indenfor 

fungerende 

ulvesikrede hegn 

- - -  - 0 0 0 0 

 

6.2.1 Proaktiv tabsminimering 

En proaktiv tabsminimering er helt central for at minimere omfanget af konflikter i relation til ulv og 

husdyr. Dette vil i høj grad omfatte forskellige former for afværgeforanstaltninger - herunder hegn, 

vogterhunde og andre afværge / skræmme foranstaltninger.  

Siden vedtagelse af den første forvaltningsplan for ulv har det været muligt at få tilskud til 

ulvesikring af hegn i særligt udpegede områder (”ulvezoner”). Denne ordning er blevet justeret 

løbede lige som der også er udpeget en supplerende ulvezone. Endvidere er der oprettet en 
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pilotordning vedrørende tilskud til vogterhunde samt forsøgsordning med ulvesikring af mobile 

hegn. Ordningerne beskrive løbende på Miljøstyrelses hjemmeside mst.dk  

Mange husdyrholdere oplever, at der fortsat er en række udfordringer i forhold til at sikre 

udegående husdyr mod angreb fra ulv.  

Det kan blandt andet være meget vanskeligt i praksis at gennemføre en fuldkommen ulvesikring af 

hegn omkring græssende dyr. Der kan være en række årsager til dette: 

 Vanskeligt terræn: Hvis et område, hvor der skal opsættes ulvesikre hegn f.eks. er meget 

kuperet, vådt eller med forekomst af vandløb og småsøer, kan det være vanskeligt at opsætte et 

hegn, der følger landskabets morfologi. Opsætning af hegn på sådanne arealer - som oftest vil 

være arealer beliggende i naturområder – vil ofte være forbundet med ekstra omkostninger til 

hegnsmateriel, opsætning og vedligeholdelse. 

 Hegn løbes ned af hjortevildt: I områder med hjortevildt kan det være en udfordring, at hegn 

omkring arealer med husdyr ødelægges, hvis de løbes ned af vildtet. Dette kan ske umiddelbart 

efter, at der har været ført tilsyn med hegnet, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at 

sikre, at hegnet til alle tider er optimalt fungerende.  

 Ikke dækning af alle omkostninger: I forbindelse med de eksisterende tilskudsordninger til 

ulvesikring af hegn, gives der ikke tilskud til hegnsvedligeholdelse. Dette er blandt andet slåning 

af opvækst omkring strømførende tråde, udskiftning af dele af hegn (spændingsgivere, 

solpaneler m.v.), opsætning af hegnsvagter og et generelt behov for øget tilsyn og evt. 

udbedring af hegn. Det indebærer markant øgede omkostninger for dyreholdere, der ikke 

kompenseres. 

 Mobile hegn: Det er særskilt vanskeligt at gennemføre en ulvesikring af mobile hegn, som i vid 

udstrækning anvendes i en erhvervsmæssige fåre- og lammeproduktion. Mobile hegn anvendes 

blandt andet i de tilfælde, hvor får afgræsser frøgræsmarker og slætmarker efter høst, hvor 

fåregræsningen skaber en merværdi for planteavlerne. Denne drift betyder, at fårene flyttes 

jævnligt med hyppig opsætning og nedtagning af mobile hegn til følge. Hvis mobile hegn skal 

ulvesikres med brug af flere tråde, og der af følgende højere pæle, vil dette betyde et større 

tidsforbrug og alt efter udformningen af hegnet andet udstyr til opsætning m.v. Udfordringen 

ved mobile hegn er således at finde en løsning, der på den ene side kan holde ulven ude af 

indhegningerne og på den anden side kan opsættes og nedtages uden en urealistisk forøgelse af 

omkostningerne. Der er ultimo 2020 etableret en forsøgsordning rettet mod ulvesikring af 

mobilhegn. Ordningen bør evalueres og om nødvendigt tilrettes i løbet af allerede 1. halvår 

2021.  

 Ulvezoner: I og med, at der fra husdyrholderenes side opleves en række udfordringer af både 

økonomisk og praktisk karakter i forbindelse med ulvesikring af hegn, opleves den mulige 

kobling mellem krav om opsætning ulvesikring af hegn og udbetaling erstatning i forbindelse 

med angreb i visse tilfælde som en uhensigtsmæssig restriktion af husdyrholdere. Samtidig 

betyder ulvezonerne at det ikke er muligt at få tilskud til ulvesikring af hegn i områder, der ikke 

er udpeget til ulvezone. På denne baggrund kan der være behov for at se på reglerne 

vedrørende ulvezonerne, så de i højere grad opleves som hensigtsmæssige også af berørte 

husdyrholdere både inden for og uden for zonerne.  

Målet for forvaltningen af ulv i Danmark i relation til proaktiv tabsminimering vil være at finde 

løsninger, der kan minimere omfanget af angreb eller anden negativ påvirkning fra ulv på husdyr. 
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Samtidig er det vigtigt at de berørte husdyrholdere har en klar oplevelse af, at samfundet påtager sig 

ansvaret for en hensigtsmæssig forvaltning af ulven i forhold til husdyr og at oplevelsen af at ”stå 

alene” minimeres samt at der sikres et konstruktivt samspil mellem myndigheder og husdyrholdere 

om at finde relevante løsninger. I forhold til dette er det et vigtigt element, at husdyrholderne 

holdes økonomiske skadesløse, både i forhold til direkte omkostninger til hegn og andre 

afværgeforanstaltninger, i forbindelse med angreb og drab på husdyr og i forbindelse med øvrige 

omkostninger i form af f.eks. øget tilsyn, vedligeholdelse af hegn og øget tidsforbrug ved angreb.  

Der skal løbende ses på mulighederne for at optimere på ovenstående, men idet konflikter med 

husdyr står som et helt centralt element i forvaltningen af ulv bør skal det tilstræbes at finde 

brugbare løsninger inden for en kortere årrække. Det vil forudsætte at der tilvejebringes de 

nødvendige økonomiske midler til gennemførelse af en sådan forvaltning. Det skal i den forbindelse 

bemærkes, at der er mulighed for at anvende midler fra EU’s landdistriktsprogram til betaling for 

kompensation af afværgeforanstaltninger. Denne muligheder er ikke anvendt i dag i Danmark, men 

bør overvejes nærmere, da der vil være mulighed for 100 % kompensation til hegn, vogterhunde 

m.v. og i forhold ekstra tidsforbrug.  

Beredskab til forebyggelse 

Hegnsløsninger 

Der har ikke været angreb på husdyr bag fungerende ulvesikrede hegn. Opsætning af ulvesikrede 

hegn er derfor også i Danmark en helt central del af at kunne forebygge angreb på husdyr. Selvom 

de hidtidige muligheder for ulvesikring af hegn og tilskud til disse fortsat rummer en del udfordringer 

jf. ovenstående, vil det fortsat være en central del af beskedskab til forebyggelse af angreb på 

husdyr.  

En særlig udfordring er som tidligere beskrevet de mobile hegn. I udlandet anvendes løsninger med 

mobilhegn, men de vurderes at være uhensigtsmæssigt tidskrævende at opstille/nedtage af flere af 

de større danske fåreavlere. Der er derfor ultimo 2020 etableret en forsøgsordning omhandlende 

alternative ulvesikrede mobile hegn bestående af 4 eltråde i stedet for 5 eltråde. Erfaringerne for 

denne ordning afventes og bør indgå i det videre arbejde med at finde hensigtsmæssige 

hegnsløsninger 

Løbende erfaringsopsamling og udvikling af nye hegnsløsninger 

Hidtil har den danske ulveforvaltning herunder retningslinjer vedrørende ulvesikring af hegn i høj 

grad fået inspiration fra blandt andet forvaltningen af ulv i Tyskland, hvor der er opsamlet erfaringer 

over en længere periode. Denne udveksling af viden med nabolande bør fortsætte (se 6.6), men der 

skal også ses på de erfaringer, som de danske husdyrholdere har indsamlet over de seneste år. 

Selvom Danmark på flere måder er sammenlignelig med Tyskland, vil der være forskellige både i 

forhold til de naturgivne forhold, levesteder, infrastruktur og fødegrundlag for ulven og hold af 

husdyr. Derfor skal den danske forvaltning og de løsninger, der opstilles i videst muligt omfang være 

tilpasse de danske forhold og erfaringer.  

100 % kompensation for omkostninger til ulvesikring af hegn 

Arter som traditionelt gør skade f.eks. i landbrug, skovbrug eller gartneri er omfattet af generelle 

bestemmelser for regulering i Vildtskadebekendtgørelsen. Ulven er pga. bestandsstatus strengere 

beskyttet, hvilket gør at regulering kun kan komme på tale under ganske særlige omstændigheder.  

Med henblik på at holde husdyrholdere skadesløse i forhold til øgede omkostninger ved ulvesikring 

af hegn, skal gives en dækning af omkostninger til opsætning af ulvesikre hegn samt ulvesikring af 
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eksisterende hegn. Der bør også i forbindelse med en tilskudsordning til hegn gives betaling for 

omkostningerne med ekstra vedligeholdelse (herunder fjernelse af opvækst ved el-tråde, udskiftning 

af dele af hegn, spændingsgivere, solpaneler), opsætning af hegnsvagter og ekstra tilsyn med 

hegnet. Alle disse omkostninger skal indgå ved udregning af tilskudssatser og løbene opdateringer af 

tilskudsordninger.   

De eksisterende hegnsmuligheder og hegnsforsøg skal løbende suppleres med andre løsninger når 

der samles nye erfaringer i samarbejde med husdyrholdere. Det skal således tilstræbes at der er en 

løbende kontakt mellem repræsentanter for de berørte husdyrholdere og Miljøministeriet om 

udvikling og afprøvning af nye løsninger, herunder erfaringer fra andre relevante lande.  

Mulighed for individuelle og fleksible hegnsløsninger 

Da der kan være meget store forskelle på arealer, driftsformer og behov hos husdyrholdere i 

områder med ulv, vil der sideløbende med de mere standardiserede hegnsløsninger være et behov 

for mere fleksible og individuelle muligheder for at få tilskud til opsætning m.v. af ulvesikrede hegn.  

Det bør således, på baggrund af en dialog med den relevante myndighed, være muligt for en 

dyreholder at opnå fuldt dækkende tilskud til den hegnsløsning, der vil være mest hensigtsmæssig 

på det pågældende areal og for den pågældende produktion også selvom den afviger fra 

standardløsningerne. En sådan løsning kan evt. etableres på forsøgsbasis. 

Hegn på offentlige arealer 

I tilfælde, hvor får holdes på arealer, der bortforpagtes af staten eller andre offentlige myndigheder 

bør ulvesikring af hegn som udgangspunkt påhvile ejeren af arealerne. Som minimum bør hegn ejet 

af det offentlige have en tilstand der muliggør ulvesikring (kvalitet af hegnspæle, høje på pæle m.v.), 

hvor efter evt. ulvesikring kan gennemføres af forpagter, hvis denne ønsker det. Ellers påhviler 

ansvaret for ulvesikringen den offentlige ejer.  

Ulvezoner 

De nuværende ulvezoner giver en geografisk afgrænsning, som sætter rammerne for mulighederne 

for støtte til ulvesikring af hegn. Ulvezonerne opfattes imidlertid af nogle husdyrholdere som 

en ”straf”, da de kan udløse krav om etablering af ulvesikre hegn, hvis der ønskes erstatning for 

angreb. Der ud over kan ulvezonerne være uhensigtsmæssige på den måde, at der i dag ikke vil være 

mulighed for støtte til ulvesikring, hvis et husdyrhold ligger umiddelbart uden for en ulvezone, 

selvom der måtte være gentagne angreb, da forudsætningen for støtte vil være etablering af en 

ulvezone.. Dette har betydet, at husdyrholdere som har oplevet gentagne angreb på deres dyr ikke 

har kunne få tilskud til ulvesikring af hegn, fordi de lå uden for ulvezonerne. 

Derfor foreslås det, at det hidtidige system ændres så de eksisterende ulvezoner nedlægges. I stedet 

for, skal der helt grundlæggende være mulighed for, at støtte ulvesikring (hegn eller vogterhunde), i 

hele landet/Jylland der hvor behovet er eller pludselig opstår ud fra klare kriterier vedrørende 

relevans. I forbindelse med fastsættelse af sådanne kriterier skal der tages udgangspunkt i forhold 

som angreb på husdyr, påviselig forekomst af ulv eller andre forhold, der sandsynliggør at der er en 

overhængende risiko for angreb.  

Med de nuværende ulvezoner er der mulighed for, at der inden for ulvezonerne kan fastsættes et 

krav om, at der kun gives erstatning i forbindelse med angreb, hvis der har været anvendt 

ulvesikrede hegn. Dette kan opleves af husdyrholdere som en urimelig straf eller trussel, idet det i 

mange tilfælde kan være vanskeligt at gennemføres ulvesikring af både stationære og mobile hegn. 
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Samtidig med at ulvezonerne foreslås ophævet, foreslås det også at fjerne den generelle kobling 

mellem hegning og mulighed for erstatning for angreb.  I stedet skal lægges til grund, at støtte til 

ulvesikring er et tilbud til husdyrholderne, men at det er et klart mål for forvaltningsindsatsen, at 

antallet af angreb skal minimeres. Kun hvis der opleves gentagne tilbagevendende angreb på de 

samme arealer kan MST dog som forudsætning for at opretholde muligheden for kompensation for 

tabte dyr stille krav om ulvesikring. Dette vil forudsætte at der er reelle og konkrete muligheder for 

at iværksætte ulvesikring af husdyrene. Uklarheder om, hvorvidt der i en given situation er reel og 

praktisk mulighed for at sikre husdyrene, og dermed potentialet for ulvesikring, vil kunne opstå og 

bør i givet fald søges afklaret i dialog mellem Miljøstyrelsen og den pågældende husdyrholder med 

evt. input fra konsulenter eller andre med særlig erfaring vedrørende etablering af hegn.  Målet vil 

være, at der skal findes løsninger, der muliggør en passende ulvesikring. Følgende retningslinjer kan 

anlægges i den forbindelse: 

Når angreb har fundet sted: 

 Både Miljøstyrelsen og ejer kan tage initiativ til en indbyrdes drøftelse af, om ulvesikring af 

husdyrhold er relevant og i givet fald hvordan. 

 Ved x angreb eller flere inden for y måneder på samme arealer skal der dog iværksættes en 

dialog med henblik på etablering af tiltag, som sikrer dyrene. 

Forebyggende tiltag før angreb har fundet sted: 

 Både Miljøstyrelsen og ejer kan tage initiativ til en indbyrdes drøftelse af, om ulvesikring af 

husdyrhold er relevant.                                                                                                                                                      

Miljøstyrelsen tager i begge tilfælde udgangspunkt i en faglig vurdering af risikoen for 

ulveangreb, med udgangspunkt i husdyrholdets karakter, aktuelle forekomster af ulv, angreb på 

husdyr på nærtliggende husdyrhold med videre. Miljøstyrelsen udarbejder i dialog med 

relevante interessenter et notat som konkretiserer de overvejelser, som Miljøstyrelsen konkret 

skal gøre sig. 

Det skal i forhold til ovenstående retningslinjer og overvejelser understreges, at det ikke skal kunne 

lægges husdyrholder til last, hvis et ulvesikret hegn løbes ned af vildt eller på anden måde skades, så 

det ikke fremstår som fungerende. Det foreslås dog at myndighederne efter 2 eller flere af sådanne 

situationer kan pålægge anvendelse af elektroniske hegnsvagter. 

Vogterhunde 

Vogterhunde kan være et element i den proaktive minimering af tab af husdyr. Der er pt. kun ganske 

få danske erfaringer med brug af vogterhunde, og der er igangsat en forsøgsordning, hvor 

husdyrholdere kan få tilskud til vogterhunde. Der bør i samarbejde med relevante husdyrholdere ske 

en udredning af, hvad der skal til for, at vogterhunde kan være et relevant forvaltningsværktøj for 

danske husdyrholdere – herunder hvilke former for tilskud, der skal til for at husdyrholdere 

kompenseres fuldt ud for de omkostninger de måtte have.  

Endvidere vil der være behov for, at gældende lovgivning der kan have betydning af brug af 

vogterhunde gennemgås og om nødvendigt tilpasses, således at det er praktisk muligt at anvende 

vogterhunde – herunder at krav til hegning m.v. samt tilsyn i forbindelse med hold af vogterhund er 

operationelle for husdyrholderne.   

Der skal endvidere ske en afklaring af udfordringer med vogterhunde i forhold til publikum på især 

statslige arealer. Der kan således være behov for at forbyde eller indskrænke offentlig adgang på 

arealer, hvor der anvendes vogterhunde.  
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”Hjælpe-trailer” – udryknings-hold 

Når en husdyrholder oplever ulveangreb for første gang, kan det være en meget voldsom og 

uoverskuelig opgave. Det kan derfor være en stor hjælp, hvis der findes et lokalt 

frivilligt ”udrykningshold / hjælpekorps” som kan træde til i sådanne situationer. En sådan indsats vil 

med fordel kunne koordineres af lokale husdyrholdere evt. med bistand fra den lokale 

ulvekonsulent. Et udrykningshold/hjælpekorps kan også bistå husdyrholderen med bortskræmning 

af ulven, hvis den evt. vender tilbage til de ramte områder. Dette vil være en stor hjælp for den 

ramte husdyrholder, der derved kan fokusere på sine dyr og konsekvenserne af angrebet.  

For at lette dette arbejde gives tilskud (100 %) så et hjælpekorps kan anskaffe det udstyr der vil være 

behov for i en udrykningssituation for at kunne afhjælpe situationen i form af, at samle flokken, 

etablere midlertidige folde, opsætte skræmme-udstyr, aflive skadede dyr m.v. Alternativt kan dette 

stilles til rådighed af Naturstyrelsen. Dette udstyr kan samles i en ”hjælpe-trailer”, som kan stå klar 

ved angreb. Et sådan initiativ er allerede taget Sydvestjysk Fåreavlerforening.  

En hjælpe-trailer kan indeholde: midlertidige hegn, afværgeudstyr, flagrestrimler, lys, m.v.), kadaver-

bokse til afdækning af døde dyr indtil ulvekonsulent kommer, klippeudstyr (så overlevende får kan 

undersøges for skader, desinfektionsmiddel m.v.).  

Det foreslås, at Naturstyrelsen i samarbejde med lokale husdyrholdere udarbejder en række gode 

råd til en sådan indsats og nærmere retningslinjer for tilskud til materiel m.v. 

Endvidere bør de lokale ulvekonsulenter også have mulighed for at stille materiel til midlertidige 

afværgeforanstaltninger til rådighed for husdyrholdere, der oplever angreb. Dette kan f.eks. være 

lys, flagrebånd eller lign, som kan opsættes på arealer umiddelbart efter angreb for at sikre, at ulven 

ikke kommer igen på de sammen arealer.  

Udbygget varslingssystem 

Det kan være svært at forudsige præcis hvor og hvornår ulven angriber husdyr ikke mindst fordi der 

både er mere stationære ulve og ulve, der strejfer uden at have slået sig ned i et fast område. For 

husdyrholdere – ikke mindst uden for de nuværende udpegede ulvezoner – vil det være 

hensigtsmæssigt, hvis det var muligt med en form for varsling, hvor der vil være risiko for nye 

angreb. Dette vil give mulighed for i højere grad at planlægge, hvilke arealer der afgræsses og evt. 

anvendelse af midlertidige afværge foranstaltninger. 

Der bør således i samarbejde med den nationale ulveovervågning og Naturstyrelsen ses på 

muligheden for, at igangsætte et pilotprojekt vedrørende et sådant varslingssystem. 

Varslingssystemet kan både bygge på viden om aktuelle ulveangreb og iagttagelser af ulv samt på 

anden kendt viden om ulvenes adfærd herunder viden om i hvilke perioder og på hvilke typer af 

arealer, der vil være størst risiko for angreb. 

Stress hos husdyr som følge af ulvens forekomst 

I og med at mange husdyrholdere oplever at ulvens tilstedeværelse medfører tydelige 

adfærdsændringer hos deres husdyr, er der et stort behov for at der bliver set nærmere på i hvilket 

omfang husdyr stresses af forekomsten af ulv.  DCE har tidligere kommet med et oplæg (Madsen 

2017) til et muligt projekt på dette område. Der er også udført litteraturstudier evt. emnet, men da 

erfaringerne på området er begrænsede, er der behov for at igangsætte yderligere udredninger. 

På baggrund af blandt andet dialog med de berørte husdyrholdere bør der igangsættes en dansk 

udredning af udfordringerne med husdyr og stress som følge af ulves tilstedeværelse nær folde. Der 

skal blandet andet ses på, hvordan ulvens tilstedeværelse i og omkring indhegninger med husdyr vil 
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medføre adfærdsændringer hos dyrene og hvilke konsekvenser i form af stresspåvirkninger- og 

reaktioner, det kan få. I den forbindelse bør eksisterende viden om stress hos husdyr - f.eks. at får 

der udsættes for hård stress i de forkerte dele af drægtigheden, føder langt færre lam end får der 

ikke har været udsat for stress – medtages i sådanne udredninger.  

Det bør i den forbindelse medtages, hvordan den forventede snarlige GPS-mærkning af ulve kan 

være med til at kvalificere en sådan udredning 

Hvis det efter en dansk udredning kan konstateres, at der er en stresseffekt hos husdyr, bør dette 

inddrages i den løbende opdatering af forvaltningsplanen både for vidt angår forvaltningstiltag og 

afværgeforanstaltninger, rammer for kompensation, satser m.v.  

Dialog med husdyrholdere 

Det er afgørende, at der er en god og tæt dialog mellem husdyrholdere og de relevante 

myndigheder i de områder, hvor ulvene er til stede – både hvor den har slået sig ned, og hvor 

strejfende ulve giver anledning til konflikter med husdyr. Dialogen skal både medvirke til at give 

husdyrholdere faktuel viden om, hvordan de kan minimere angreb og andre negative påvirkninger 

fra ulven på husdyr samt styrke oplevelsen af, at man som husdyrholder ikke står alene spørgsmål, 

udfordringer eller bekymringer i forhold til ulven. Der er derfor behov for en dialog ad flere 

forskellige kanaler: 

Myndighedernes hjemmesider 

 Relevant viden skal være let tilgængelig på Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens hjemmesider. 

Hjemmesiderne rettet direkte mod husdyrholdere skal oplyse om muligheder for tilskud til 

afværgeforanstaltninger samt mulighederne for erstatning. Der skal også ligge en klar vejledning 

til hvad man skal gøre, hvis man oplever angreb fra ulv på sine husdyr - herunder kontaktinfo til 

ulvekonsulenterne. Som noget nyt, skal der desuden udarbejdes en klar vejledning om, hvilke 

afværgeforanstaltninger man kan anvende til bortskræmning af ulv, så det tydelige fremgår, 

hvilke midler man lovligt kan anvende og hvilke, der i givet fald skal søges dispensation til 

(flagrebånd, lys, varselsskud, gaskanoner, fyrværkeri, lyd, duft m.v.). 

Informationsmøder 

 I områder, hvor ulven dukker op eller etablerer sig, skal der inden for en kort periode efter 

ulvens opdukken afholdes informationsmøder rettet mod husdyrholdere. Møderne afholdes af 

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen i fællesskab (evt. med deltagelse fra ulvegruppen). Møderne 

skal arrangeres når overvågningen viser, at ulven har slået sig ned i et område eller når der har 

været 2 eller flere angreb i samme område. Formålet med møderne vil være at give 

husdyrholderne relevant viden om ulven, om den gældende forvaltning og lovgivning på 

området samt mulighederne for proaktiv tabsminimering m.v. Samt at etablere kontakt til 

Naturstyrelsens ulvekonsulenter. 

Naturstyrelsens ulvekonsulenter 

 Ulvekonsulenterne er et helt afgørende element i dialogen med lodsejere – både i forbindelse 

med angreb – men også i forbindelse med den forebyggende indsats. Det er afgørende at 

husdyrholdere oplever, at ulvekonsulenter er til at få fat i, og at de er medspillere for 

husdyrholderen. Der bør derfor afsættes yderligere ressourcer til ulvekonsulentordningen, 

således at der kan sikres tilstrækkelig kapacitet hos ulvekonsulenterne til i endnu højere grad at 

imødekomme alle henvendelser m.v. inden for rimelige tidsfrister. Det skal endvidere sikres, at 

der optages DNA-prøver ved alle angreb, med mindre helt sikkert kan afvises på stedet at der er 

tale om ulveangreb. Der skal tilstræbes, at der er kapacitet til at der foreligger svar på DNA-tests 
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efter max 14 dage, således at husdyrholdere kan få en hurtig afklaring i forhold til erstatning 

m.v.  I forventningen om, at der kan kommer flere ulve i Danmark evt. spredt over et større 

område inden for de kommende år, skal ulvekonsulentordningen på sigt opgraderes med flere 

konsulenter  

Beredskab til håndtering af problemulve 

EU’s habitatdirektiv og den danske politisk vedtagne definition af ”problemulv” giver mulighed for at 

regulere ulve i det omfang de lever op til definitionen (se afsnit 7 og bilag 10.1 og 10.2). Når en ulv er 

defineret som problemulv, hvad enten det er i forhold til husdyr eller i forhold til anden 

uhensigtsmæssig adfærd, vil det være en samfundsmæssig interesse, at denne ulv nedlægges. 

I forhold til definitionen og retningslinjerne vedr. problemulv er det et behov for, at disse gøres 

lettere forståelige og tilgængelige for de berørte husdyrholdere så de derved fremstår mere 

operationelle. For at sikre dette opfordres de relevante myndigheder til at supplere det eksisterende 

flowdiagram over håndtering af problemulve (bilag 10.1 og 10.2) med en beskrivelse og 

eksemplificering af, hvordan man i praksis vil håndtere elementerne i problemulvs-defintionen – 

herunder hvordan man kan sandsynliggøre, at det er den samme ulv der er tale om, og hvordan man 

kan sikre sig at den rigtige ulv reguleres.  

I den forbindelse bør også beskrives realistiske eksempler på, hvad der er, og hvad der ikke er en 

problemulv - gerne relateret til konkrete danske eksempler, hvor ulv har taget husdyr. 

For at sikre, at en eventuel regulering af ulv sker korrekt, bør reguleringen planlægges og 

gennemføres af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen kan efter ønske gøre brug af private jægere. Hvis en 

lodsejer selv måtte ønske at regulere en problemulv, skal der også være mulighed for dette – dog 

først efter dialog med Naturstyrelsens ulvekonsulenter, således at alle forhold vedrørende 

reguleringen er afklaret.  

Procedurer for økonomisk kompensation 

Det er i vedtaget politisk, at der udbetales erstatning i de tilfælde, hvor ulveangreb forårsager 

dræbte eller sårede husdyr. Denne erstatning er i dag omfattet af en praksis, hvor der også 

udbetales kompensation for dyr, der forsvinder som følge af ulveangreb. Dette bør naturligvis 

videreføres i denne forvaltningsplan. For at kunne modtage en sådan erstatning, skal 

husdyrholderen hurtigst muligt efter et angreb er konstateret kontakte Naturstyrelsens vagttelefon. 

Det er vigtigt, at dødfundne dyr ikke håndteres eller flyttes, før stedet er besigtiget af 

Naturstyrelsen, som råder over særligt uddannede vildtkonsulenter. Naturstyrelsen vil hurtigst 

muligt efter anmeldelsen om skader forårsaget af ulv, foretage en besigtigelse med henblik på at 

vurdere skadens omfang og karakter. Naturstyrelsen vil under besigtigelsen informere 

husdyrholderen om sagsbehandlingen og rådgive om relevante afværgeforanstaltninger. 

Naturstyrelsen udbetaler en kompensation for alle typer af husdyr, hvis det med overvejende 

sandsynlighed vurderes, at angrebet skyldes ulv. Størrelsen af den udbetalte kompensation 

fastsættes efter faste listepriser eller en konkret vurdering (Bilag 10.3).  

Ud over udbetaling af erstatning pr. dødt eller såret dyr foreslås også udbetaling af et beløb pr. 

ulveangreb som kompensation for de betydelige meromkostninger som dyreholdere må afholde når 

de har haft angreb fra ulv. En sådan kompensation skal beregnes ud fra de forventede 

gennemsnitlige ekstraomkostninger ved et ulveangreb og skal fastsættes ud fra konkrete erfaringer, 

der indhentes fra berørte husdyrproducenter (bilag 10.3). 
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6.3 SIKRE LEVEDYGTIG DELBESTAND OG BETINGELSERNE FOR FORTSAT UDVEKSLING MED DEN TYSKE 

BESTAND 
Det er et nationalt ansvar i forhold til international og dansk lovgivning at sikre at den danske 

ulvebestand er levedygtig og sikres en udveksling med den centraleuropæiske bestand gennem til- 

og afvandring til Tyskland. En række faktorer har indflydelse på bestanden, bl.a. levesteder, byttedyr, 

infrastruktur og en såkaldt kryptisk dødelighed. Delbestandens udvikling kan være truet af denne 

kryptiske dødelighed, som   sammenlignet med de øvrige delbestande af den centraleuropæiske 

ulve-population er uforholdsmæssig høj (en videnskabelig artikel fra DCE om emnet forventes snarlig 

offentliggjort i Conservation Letters, pers medd. Peter Sunde).  

Reduktion af den kryptiske dødelighed er også en forudsætning for at sikre muligheden for en fortsat 

udveksling af individer med den tyske bestand. 

Med opnåelse af gunstig bevaringsstatus vil det inden for de rammer EU til enhver tid måtte 

fastsætte, være muligt at udtage individer af bestanden. Herunder eventuelt bestandsbegrænsende 

tiltag. 

6.3.1 Fjerne den kryptiske dødelighed 

Ifølge DCE (føromtalte artikel i Conservation Letters) har omfanget af kryptisk dødelighed blandt 

ulvene i Danmark antaget et omfang, som hindrer en selvopretholdende levedygtig bestand i 

Danmark. Det medfører en juridisk udfordring i forhold til forpligtelserne i habitatdirektivet, om at 

medvirke til opnåelse af en gunstig bevaringsstatus.  

De forsvundne ulve kan i et vist omfang være døde naturligt eller være påkørt, men da antallet af 

forsvundne ulve i sammenligning med andre lande er unaturlig højt giver det anledning til en 

overordentlig stor bekymring for, om der er tale om ulovlige og bevidste drab. DCE angiver i notat af 

18. januar 2021 (Hansen, H.P. m.fl. 2021), “Tiltag mod ulovlig efterstræbelse af ulv”. Indtil videre er 

ulovlig efterstræbelse den mest sandsynlige forklaring på den høje kryptiske dødelighed blandt ulve i 

Danmark”. 

Såfremt denne overdødelighed skyldes at ulvene i Danmark bortskydes (eller på anden måde slås 

ulovligt ihjel), hvilket i litteraturen er den dominerende forklaring på kryptisk dødelighed, er der 

behov for at finde løsninger og kunne håndtere denne overdødelighed. Organisationerne i 

Vildtforvaltningsrådet har i et brev til justits- og miljøministeren af 23/10-20 (Bilag 10.4) 

tilkendegivet et ønske om mere fokus på faunakriminalitet. Heri peges bl.a. på ønsket om en højere 

opklaringsprocent, højere straffe og behovet for et styrket myndighedstilsyn og samarbejde mellem 

myndighederne på landsplan og regionalt. 

Virkemidler til at forhindre ulovlige drab på ulve 

I det faglige notat fra DCE beskrives bl.a.: ”forebyggende indsats, efterforskning og straf”. I den 

efterfølgende tekst bygger de anbefalede virkemidler på inspiration fra notatet. 

Det kan formodes at en årsagerne til at modvilje mod ulve kan være mangel på faktuel viden.  

Det anbefales derfor:  

 at styrke den nationale og lokale formidling af faktuel viden om ulve. Der har været 

gennemført et lokalt initiativ i området omkring det første ulve-ynglepar i Stråsø Plantage. 

Borgerne i Idom/Råsted har i samarbejde med Aarhus Universitet gennemført Projekt 

Ulvedialog (Deltagere i Projekt Ulvedialog fra Idom- og Råstedområdet 2018). Det er 
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Ulvegruppens klare anbefaling at understøtte sådanne lokale initiativer og senest er der 

udtrykt interesse for at etablere et lokalt videncenter ved Stråsø. 

 at styrke myndighedernes formidlingsindsats lokalt bl.a. gennem det arbejde der udføres af 

Naturstyrelsens ulvekonsulenter (se afsnit 6.1) 

En anden årsag er frygten for en ulv, som potentiel farlig for mennesker og faktiske angreb på 

husdyr. 

Det anbefales derfor:  

 at øge indsatsen for at reducere omfanget af angreb på husdyr (Se afsnit 6.2). 

 at forstærke dialogen mellem husdyrholderne og ulvekonsulenterne (der i det daglige har 

den direkte kontakt til landmanden).  

 at udbrede kendskabet til forvaltningsplanens virkemidler. 

En yderligere årsag til ulovlige drab er en opfattelse af, at man har en ret til at tilsidesætte 

lovgivningen, som følge af modvilje mod ulve.  

Det anbefales derfor: 

 at ministeriet udarbejder en særlig kommunikations- og formidlingsstrategi rettet mod 

borgere i ulveområder. Skal både være proaktiv og kunne aktiveres ved særligt opståede 

behov. 

 at iværksætte en national formidlings- og dialogproces rettet mod at reducere den sociale 

accept af ulovlige drab. Formidling og dialog bør både have nationalt og lokalt udspring 

 at relevante organisationer, herunder Danmarks Jægerforbund, påtager sig en rolle i dette 

arbejde.            

I førnævnte fælles henvendelse fra Vildtforvaltningsrådets 7 organisationer peges der også på, at 

risikoen for at blive taget i faunakriminalitet er stort set ikke eksisterende, herunder drab på ulve. 

Det anbefales derfor: 

 At få en styrket efterforskning ved erfaringsopbygning og specialiseret efterforskning hos 

Politiet, hvori ulovlige drab på ulve kunne indgå som et af flere fokusområder (man kan finde 

inspiration i den norske ”ØkoKrim”, der dog har et bredere kommissorie end 

faunakriminalitet).                    

 I videst muligt omfang at GPS mærke ulve (Se 6.4), der udover at give indsigt i ulvenes 

færden, også vil have en præventiv virkning ved at tilvejebringe både data for anskydning 

eller dødstidspunkt og lokalitet. 

I organisationernes brev udtrykkes det ligeledes at udmålingen af straf er for lav. 

Det anbefales derfor: 

 Øget anvendelse af den eksisterende straframme for fængsel og bøde, eller overveje at 

udvide rammen for drab på ulve, til niveauet som ses i andre lande, f.eks. Norge og Finland.  

 At indføre en ubetinget fratagelse af eventuelt jagttegn ved dom for forsætligt drab på ulv 
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6.3.2 Sikre gunstige habitater  

Der er i habitatdirektivet en generel forpligtelse til at medvirke til at sikre eller genoprette en gunstig 

bevaringsstatus for arter, der er listet på direktivets bilag II og/eller bilag IV.  

Ulv er listet på både EU's habitatdirektiv bilag II og IV. Som følge heraf (bilag II) kan der senere 

indtræde en forpligtelse til at ulv skal indgå som udpegningsgrundlag for enten eksisterende eller 

nye Natura 2000 områder. Aktuelt er der dog ikke en forpligtelse om, at ulv skal indgå som 

udpegningsgrundlag i Natura 2000 områder. Da der ikke aktuelt er et behov for at øge kvalitet eller 

kvantitet af levesteder (se nedenfor), vil udpegning af Natura 2000 områder for ulv ikke få stor 

praktisk konsekvens. 

Det vurderes at den nuværende tilgængelighed af egnede levesteder i Danmark er tilstrækkelig i 

relation til forpligtelsen under habitatdirektivet til at Danmark skal medvirke til at ”sikre eller 

genoprette en gunstig bevaringsstatus” for bestanden. DCEs notat (Madsen et al. 2013) konkluderer 

at der i Danmark er levesteder for op til 10 ulvefamilier. Der er dermed ikke på nationalt niveau 

behov for at øge kvantitet eller kvalitet af ulvenes levesteder. 

Bestemmelserne i direktivet forpligter myndighederne til at foranledige relevante tiltag, bl.a. 

gennem indgåelse af aftaler med private jordejere. Forpligtelsen til iværksætte specifikke tiltag for 

konkrete lokaliteter er rettet mod Natura 2000 områder hvor ulv er på udpegningsgrundlaget. 

Derfor er der i dag ikke en forpligtelse til at iværksætte specifikke forbedrende tiltag i Natura 2000 

områder.  

Som bilag IV art er ulvens ”yngle- og rasteområder” beskyttet mod ødelæggelse og væsentlige 

forstyrrelser, der kan skræmme den bort fra yngle- og rasteområder (mindre områder, i ulveboets 

umiddelbare nærhed). Beskyttelsen er i Danmark gennemført under naturbeskyttelseslovens § 29 a.  

Bestemmelsen indebærer et forbud mod forringelser, i form af alle aktiviteter, der direkte fysisk kan 

ødelægge et yngle- eller rasteområde, eller indebære forstyrrelser i et omfang, der skræmmer ulven 

væk fra et yngle- og rasteområde.  

Udfordringerne i dag 

Bestemmelser til brug for beskyttelse ulvene i yngletiden 

Der er af Aarhus Universitet DCE udarbejdet et notat (Sunde & Olsen, 2020) om ulves sårbarhed i 

yngletiden. Bestemmelserne kan af MST lægges til grund for vurdering af aktiviteter, der forudsætter 

en forudgående tilladelse og tænkes iværksat i yngletiden.  

Der foreligger ikke et tilsvarende notat som beskriver sårbarheden uden for yngletiden, f.eks. 

hvornår ulvene anvender et område, feks ulvegraven forud for yngleperioden og som rasteområde.  

Manglende formidling af kendskab til bestemmelserne 

Mange aktiviteter kræver ikke forudgående tilladelser og der er på statens naturarealer som 

udgangspunkt adgang til fladefærdsel overalt, nat og dag. (Se 6.5). Der er eksempler på at 

enkeltpersoner og grupper der har opsøgt aktive ulvegrave og det er formentlig udtryk for 

manglende kendskab til forbuddet mod forstyrrelser.  

Derfor anbefales det: 

 at styrke overvågningen af ynglehier med vildtkameraer 

 i højere grad håndhæve indførte adgangsbegrænsninger omkring ynglehier 

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/ulv_notat.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_40.pdf
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Målet for forvaltningen 

På nationalt niveau er det operationelle mål at opretholde tilgængeligheden af egnede levesteder, 

se i øvrigt førnævnte DCEs notat fra 2013. Det anslås i notatet at der i Jylland vil kunne leve omkring 

10 familiegrupper.  

På regionalt / lokalt niveau er det operationelle mål for opretholdelse af egnede levesteder, at det 

kan medvirke til at ulven opnår gunstig bevaringsstatus, jvf direktivet. Dette indebærer 

tilgængelighed til uforstyrrede yngle- og rastelokaliteter, samt fortsat forekomst af sunde bestande 

af naturligt forekommende hjortevildt på den frie vildtbane.  

Virkemidler 

Sikre gunstige habitater: 

 Såfremt der indtræder en forpligtelse til at ulv skal indgå som udpegningsgrundlag for 

eksisterende eller ny Natura 2000 områder i Danmark vil dette blive behandlet som led i den 

adaptive tilgang.  Det anbefales: 

  at ministeriet omsætter DCEs notat om ulves sårbarhed i yngletiden til en operationel 

vejledning for NST, som kan danne grundlag for vurdering af aktiviteter, der forudsætter en 

forudgående tilladelse og tænkes iværksat i yngletiden. ( Se 6.5.). 

 at ministeriet omsætter notatet til en meget konkret vejledning i, hvordan afspærring af 

området i ynglelokalitetens umiddelbare nærhed bør finde sted.  

 at ministeriet indhenter et notat fra DCE som beskriver ulves sårbarhed for forstyrrelser 

på ”rastelokaliteten” (i praksis ofte ulvegraven, uden for yngletiden) og omsætter denne til 

en konkret vejledning.  

 at såfremt ulven yngler på privat ejendom opfordres der til en dialog mellem myndigheder 

og ejer med henblik på konkret samarbejde om at sikre den nødvendige beskyttelse på 

ejendommen af ulvenes yngle- og rastelokalitet. En dialog der også bør omfatte håndtering 

af et forventeligt øget antal gæster på ejendommen, så hensynet til ulven og ejerens 

interesser kan tilgodeses. 

 at der i højere grad opsættes info-skilte og foldere ved indgange til skove/områder med 

etablerede ulve. (Se 6,5) 

6.3.3 Forhindre kunstige barrierer 

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om at hegning ikke må hindre vildtets fri passage er eneste 

forvaltningsmæssige ramme, som har betydning i relation til barrierer for ulve. Som udgangspunkt er 

hegning der hindrer vildtets fri passage således ikke lovlig jf. naturbeskyttelsesloven. Sædvanlig 

hegning på skov- og landbrugsarealer er dog fuldt lovlige. 

Udfordringerne i dag 

Større veje kan være barrierer med risiko for påkørsler. I Tyskland udgør påkørsler en meget 

væsentlig dødelighedsfaktor. 

Etablering af nye hegnede Naturnationalparker kan potentielt i visse udformninger indebære en 

barriere for bl.a. ulves adgang til anvendelse af et området. I langt de fleste tilfælde kan der dog 

etableres passager for ulv og andre pattedyr i fuld overensstemmelse med formålet med de 

kommende Naturnationalparker. Hegning omkring Naturnationalparker vurderes således ikke at 

udgøre en barriere, med de rette ledsage-foranstaltninger. 

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/ulv_notat.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_40.pdf
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Målet for forvaltningen 

 Det operationelle mål på både nationalt, regionalt og lokalt niveau er fortsat at afværge 

barrierevirkning som følge af veje, ved at udbygge og integrere vildthegning, ledelinjer og 

faunapassager til andet vildt. Her bør hensynet til ulven også indtænkes og integreres. Med 

udgangspunkt i bl.a. tyske erfaringer vurderes behovet for forebyggende foranstaltninger 

mod påkørsler. 

6.3.4 Forberede rammer for bestandsregulerende tiltag (inden for EU Kommissionens vejledning, når 

delbestanden har opnået gunstig bevaringsstatus) 

De danske ulve er en delbestand af den centraleuropæiske population. Der ønskes en tilkendegivelse 

af muligheder og rammer for regulering af bestanden, når der måtte vise sig behov herfor og den 

juridiske mulighed er tilstede. Det bør derfor med rettidig omhu overvejes hvorledes tiltag som 

bestandsregulering indtænkes i en mulig fremtidig fælles forvaltning af den samlede bestand. (Se 

6.6). 

Beskrivelse af nuværende forvaltning 

Rammerne for regulering af ulv er givet i habitatdirektivets artikel 12 og 16. Der er aktuelt ikke 

mulighed for bestandsregulerende tiltag af den delbestand af ulve, som findes i Danmark. Det er 

vigtigt her at skelne mellem ”bestandsregulering” (der pt ikke er mulig) i forhold til regulering 

af ”problemulve” (der er mulig). 

Udfordringerne i dag  

Bestandsregulerende tiltag, altså reduktion eller fastholdelse af bestandens størrelse, kan politisk 

ses som et mål i sig selv. Men i biologisk henseende er det afgørende at tage udgangspunkt i, hvilket 

formål der ønskes nået, og om en generel reduktion af bestanden kan medvirke til dette. Vil man 

reducere bestanden igennem jagt, for at øge skyheden over for mennesker hos de resterende ulve, 

vil det være en klar forudsætning at de tilbageværende ulve derved knytter en oplevelse af fare til 

mennesker: At skyde et solitært dyr, vil ikke føre til øget skyhed eller anden indlæring hos den øvrige 

ulvebestand.  

På sigt kan en voksende bestand føre til at de optimale levesteder for ulve i teorien blive ”fyldt op”. 

Heraf kan potentielt følge en uønsket tendens til, at ulve i højere grad kan søge mod landsbyer og 

større byer. Det vil være absolut uønsket at ulve vælger at opholde sig her ikke at forveksle med at 

de passerer. 

Ulve, der i længere tid måtte opholde sig udenfor deres naturlige miljø, kan risikere at tilpasse sig 

unaturlige forhold,  hvilket vil være stærkt uønsket. Her vil både skræmme- og reguleringstiltag 

kunne medvirke til at fjerne et konkret problem (og potentielt øge tillæringen og skyheden hos de 

resterende ulve).  

Der skal imidlertid skelnes mellem ”problemulve”, som kan reguleres i overensstemmelse med 

ministeriets procedure og en egentlig ”bestandsregulering”.  

Målet for forvaltningen 

Det primære operationelle mål vil være at sikre, at ulve forbliver på deres egnede levesteder, samt 

opretholder deres naturlige skyhed. 

Virkemidler  

Når der måtte være opnået en bestand der kan tåle det, og EU lovgivningens rammer i øvrigt 

opfylder de juridiske forudsætninger, kan bestandsregulerende tiltag overvejes som led i opnåelse af 

konkrete målsætninger. Bestandsregulering skal have et klart og begrundet formål. Det forudsætter 
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at der således foreligger en fagligt begrundet forventning om at bestandsregulering vil medvirke til 

opnåelse af dette mål. I overvejelserne skal i øvrigt indgå en faglig vurdering af, om opnåelse af mål 

om øget skyhed i bestanden bedst opnås ved at regulere et antal ulve, i modsætning til at 

skræmme/øge skyheden hos dyrene 

6.4. FORBEDRE VIDEN OM ULVEN I DANMARK 
Viden er grundlaget for forståelse, accept og ikke mindst for en fremtidig succesfuld sameksistens 

med ulven som en del af det danske landskab. Ulven giver både anledning til frygt, oplevelser, 

begejstring, biodiversitet, naturlig dynamik samt konkrete udfordringer for særligt husdyrholdere. 

Tilvejebringelse af viden er derfor både afgørende for vores evne til at minimere den frygt som er 

opstået hos dele af befolkningen, og mindst lige så afgørende for vores evne til at løse de konkrete 

udfordringer ulven medfører for vores husdyrholdere med udegående mindre husdyr. Viden er også 

en forudsætning for en ansvarlig adfærd ved møde med ulv i naturen. 

6.4.1 Indsamle viden systematisk og målrettet. 

Inddrage forskning 

Beskrivelse af nuværende forvaltning 

Den forskningsbaserede viden om ulve, der bringes i spil i den danske forvaltning af ulv, ligger hos 

myndighederne og deres konsulenter på området (DCE), myndighederne i vores nabolande, og 

endelig  medlemsorganisationerne i Vildtforvaltningsrådet, herunder deres respektive medlemmer 

af Ulvegruppen. Når der opstår et behov for en ekspertvurdering omkring et givet emne, så 

rekvirerer Miljøstyrelsen typisk en sådan fra deres konsulenter, der så ofte leverer et svar/vurdering 

på baggrund af danske erfaringer og den internationale videnskabelige litteratur på området.      

Udfordringerne i dag 

I takt med at ulven etablerer sig i det danske landskab, opstår der løbende behov for at indhente ny 

viden. Men da de økonomiske midler til igangsætning af ny forskning omkring ulv i Danmark er 

begrænsede, bliver grundlaget for betjeningen af myndighederne ofte baseret på eksisterende viden 

og ekspertvurderinger. Igangsætning af nye studier til indhentning af vigtig viden er derfor kun en 

mulighed, hvis det lykkes forskerne selv at skaffe eksterne midler (som til det igangværende GPS-

mærkningsprojekt).  

Målet for forvaltning 

Det bør tilstræbes, at al den nødvendige viden om ulv kan fremskaffes til sikring af en fornuftig 

forvaltning af arten i Danmark. Forvaltning af store rovdyr som ulv er uden tvivl en af de mest 

komplicerede og omkostningstunge artsforvaltninger der eksisterer. Forskning og mere viden kan 

være med til at afhjælpe de interessekonflikter der er og på sigt være med til at nedbringe 

omkostningerne.  

I forbindelse med genindvandringen til et nyt land vil der eksisterer et vidensvakuum ikke bare hos 

befolkningen men også hos de ansvarlige myndigheder.   

Virkemidler 

 Miljøstyrelsen indhenter som hidtil bidrag fra DCE i forbindelse med forskningsrelaterede 

spørgsmål omkring ulve. 
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 Miljøstyrelsen afdækker ved hver kontraktfornyelse med DCE om overvågnings- og 

vidensindsamlingsniveauet er tilstrækkeligt i forhold til de aktuelle og den nære fremtids 

udfordringer med forvaltningen af ulv i Danmark. 

 Miljøstyrelsen skaber et netværk af forskere fra alle de danske forskningsinstitutioner, der 

arbejder med ulverelaterede spørgsmål, eller med videnskabelige metoder der er relevante for 

forvaltningen af ulv i Danmark. Disse kan så på frivillig basis bidrage med deres viden om ulv og 

indgå i et videns-netværk omkring ulveforskning i Danmark. 

 Miljøstyrelsen vedligeholder og udbygger deres formaliseret kontakt til relevante 

forvaltningsmyndigheder i vores nabolande, hvor der til brug for videndeling kan trækkes på 

national såvel som international forskning (Se 6.6). 

Citizen science og lokales viden 

Beskrivelse af nuværende forvaltning 

Begrebet ”citizen science” kan oversættes til dansk med ”borgerdreven forskning”, og refererer til 

forskeres brug af frivillige ofte ikke videnskabsuddannede borgere til især indsamling af data/viden 

eller materiale i et forsknings- eller overvågningsprojekt. Den danske overvågning af ulv er i høj grad 

citizen science-drevet, og udgøres i dag af dels en passiv del, hvor borgere opfordres til at indberette 

observationer af ulv rundt om i landet via portalen ulveatlas.dk., og dels en aktiv del hvor DCE og 

deres faste gruppe af 5-10 frivillige indsamler viden via især indsamling af ulveekskrementer (til dna-

analyser) og opsætning automatiske vildtkameraer i områder med formodet ulveaktivitet (til visuel 

registrering).  

Desuden eksisterer der også aktive og uafhængige grupper af ulveentusiaster, der bruger megen tid i 

felten for at dokumentere ulvenes forekomster i Danmark, som indsamler ulveekskrementer til 

universiteterne og som også bedriver formidling af viden om ulv til, og besvarer på ulvespørgsmål fra 

lokale i ulveområder.   

Det er afgørende, at viden om ulve kommer ud og virke lokalt, hvor ulven har etableret sig. Der er 

dog tale om en vekselvirkning, hvor myndighederne både skal bidrage med viden men også indhente 

viden fra de lokale beboere, som har opnået værdifulde og konkrete erfaringer ved at have ulven 

som nabo. Et godt eksempel på strategisk inddragelse af lokale i et område med en fast ulvebestand, 

er ”Projekt Ulvedialog”, hvor en vestjysk borgergruppe fra Idom/Råsted,  igennem en række møder 

har arbejdet sammen med forskere fra DCE for at dele erfaringer, blive klogere og finde ud af 

hvordan ulvens tilstedeværelse påvirker borgerne i hverdagen. Samarbejdet kulminerede bl.a. en 

rapport (Deltagere i Projekt Ulvedialog fra Idom- og Råstedområdet 2018). Desuden har gruppen 

afholdt møder med myndighederne såvel som Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe.  

Udfordringerne i dag 

Der har af flere omgange været interessekonflikter imellem de forskellige frivilliggrupper i 

ulvemiljøet (i forhold til hvilket universitet man indlevere ulveekskrementer og observationer til), 

imellem et universitet og en sådan frivilliggruppe, og endelig imellem de to største universiteter 

herhjemme, hvilket ikke har bidraget til en optimal udnyttelse af de begrænsede frivilligkræfter i 

landet eller af de indsamlede data om ulv.  

Når der anvendes Citizen science i forvaltningen, som tilfældet er i forbindelse med 

overvågningssprogrammet, skal der være særlig opmærksomhed på sikring af hensigtsmæssig 

adfærd i forhold til: 1) adgangsreglerne i forhold til private arealer, 2) overvågning med kamera i det 
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offentlige rum, 3) hensynet til ulven, 4) brug af valide metoder og endelig 5) tilgængeliggørelse af de 

indsamlede ulvedata.  

Målet for forvaltning 

For at sikre en optimal og bæredygtig forvaltning af ulv i Danmark er det afgørende, at al den vigtige 

viden om ulvenes gøren og laden der genereres af frivillige ulveentusiaster og lokale, også tilgår 

universiteterne, myndighederne. Derfor er det ønskeligt, at grader af samarbejde optimeres imellem 

de forskellige parter i ulvemiljøet, og at de frivillige klædes fagligt godt på til både at indsamle 

brugbare data og til at kunne færdes ude i naturen på dens og lodsejernes præmisser.  

Virkemidler 

 Myndighederne eller deres konsulenter faciliterer oprettelsen og driften af et vidensnetværk for 

de forskellige interessentgrupper inden for dansk ulveforvaltning (forskere og frivillige), som 

mødes digitalt omkring videns- og idéudveksling minimum to gange årligt.   

 Myndighederne faciliterer et årligt åbent kursus, hvor frivillige dataindsamlere kan klædes på til 

en både bedre forståelse for lovgrundlaget omkring færden i naturen og til forskningsfaglige 

teknikker til dataindsamling i naturen.  

 Myndighederne faciliterer oprettelsen af lokale borgergrupper, der lever i områder med 

etablerede ulvefamilier. Allerede eksisterende ulve-borgergrupper kan med fordel inviteres med 

i processerne omkring oprettelse af nye grupper, idet deres viden og erfaring med det at leve 

tæt på ulve tænkes, at kunne spille en vigtig rolle i en konstruktiv vidensudveksling.  

Overvågning 

Beskrivelse af nuværende forvaltning 

Miljøstyrelsen udbyder løbende opgaven med at overvåge ulvene i Danmark. Overvågningen består 

af en passiv del og en aktiv del. Den passive overvågning består i indberetninger fra offentligheden 

om hvor der på et givent tidspunkt er observeret formodet ulv. Den aktive overvågning består i 

konkret overvågning af udvalgte områder. Dette kan f.eks. ske ved indsamling og DNA-analyse af 

formodede ulvefækalier eller ved opsætning og gennemgang af et større antal vildtkameraer.  

Overvågningen skal bl.a. tilvejebringe myndighederne et overbliksbillede af hvor i landet der er ulve, 

hvor i landet ulvene vurderes at være stedfaste, og om muligt identificere de enkelte ulve på 

individniveau.  

Udfordringerne i dag 

Det nuværende niveau for overvågningen af ulve i Danmark anses som være tilstrækkeligt. Det er 

ønskeligt, at overvågningen fremadrettet har større fokus på ulve, som forsvinder af ukendte 

årsager. For at kunne opgøre evt. ulovlig efterstræbelse af ulve, er det afgørende, at der løbende 

skabes et overblik over, hvilke ulve som forsvinder fra det danske landskab uden at blive fundet igen.  

Målet for forvaltning 

Formålet med den systematiske overvågning af ulv herhjemme er bl.a. målrettet eftersøgning af ulv, 

DNA-analyser, oprettelse af et samlet nationalt register over fund af ulv samt rådgivning i spørgsmål 

nært knyttet til overvågning. Projektet skal fortsat give Miljøstyrelsen viden om udbredelse og 

etablering af ulv i Danmark og så vidt muligt sammenhængen mellem den danske bestand af ulv og 

den øvrige centraleuropæiske bestand, særligt bestandene i Tyskland og Polen. 
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Virkemidler 

 Det bør udredes, i hvor høj grad den nuværende overvågning er tilstrækkelig, til at kunne 

generere den fornødne viden på et videnskabelig robust niveau, så vi kan komme tættere på en 

empirisk forståelse af problematikken omkring ”ulve som forsvinder”. 

 Det fondsfinansierede initiativ til indfangning og mærkning med GPS af ulve, forventes at kunne 

bidrage med yderligere nødvendig viden om ulvene i det danske landskab er uhyre vigtigt og bør 

sikres for fremtiden. 

Formidle viden 

Beskrivelse af nuværende forvaltning 

Det er afgørende for den videre forvaltning af ulve, at der kontinuerligt formidles viden og fakta om 

ulve i Danmark både til den almene borger (især i områder med etablerede ulve) og til 

husdyrholdere (især til professionelle og private husdyrholdere). 

Udfordringerne i dag 

Der er behov for at udbygge den officielle viden og information om ulven, hvor befolkningen og 

pressen kan finde helt opdateret viden om de danske ulve og deres gøren og laden og at denne 

viden ikke kun formidles via pressen og de sociale medier, som synes at skabe en unødvendig 

polarisering. 

Målet for forvaltning 

Det er formålet med formidlingen af viden om ulv, at alle borgere især i områder med en etableret 

ulvefamilie føler sig tilstrækkelig klædt på, til at kunne leve med ulve. 

Virkemidler 

 Myndighederne prioriterer at informere om ulvene i Danmark (Se 6.5) og opfordres til, at der 

findes inspiration i de respektive tyske delstater og Sverige (Se 6.6) til, hvordan der informeres 

og formidles om ulve.  

 Der bør som minimum ske en systematisk og løbende formidling, hvor det med faste intervaller 

oplyses om, hvad der er sket siden sidst. En sådan løbende information vil kunne adressere evt. 

ukorrekte oplysninger og skal løbende opdateres med den nyeste viden om de danske ulve og 

fra dag til dag, når akutte begivenheder finder sted.  

 Der bør oprettes lokale formidlingscentre i de områder, hvor ulven etablerer sig. Det er i disse 

områder formidling af viden bør prioriteres højest, og indsatsen bør som minimum indeholde 

udendørs formidlingstavler på de lokationer i ulveområder, hvor man kan opnå kontakt med 

flest naturbrugende borgere. ( Et sådan initiativ er under udvikling ved Idom/Råsted). 

 Et af de virkemidler, der vist sig overordentlig effektivt i forhold til formidling af ulveviden til 

danskerne, er de fire lokale ulvekonsulenter fra Naturstyrelsen. Det vurderes, at en opskalering 

af denne ordning vil være et effektivt redskab til fremme af en mere saglig viden om ulve i de 

lokale ulveområder.    

6.5. BALANCERER REKREATIVE INTERESSER 
Ulvens tilbagekomst i den danske natur påvirker de rekreative aktiviteter i Danmark. Ulvens 

tilbagevenden giver rum for nye rekreative muligheder, men den giver også indskrænkninger for 
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andre. Da ulven er en beskyttet art er der grundlæggende behov for at balancere de rekreative 

interesser med beskyttelsen. 

Ulvens tilbagekomst i den danske natur har både positive og negative effekter for de rekreative 

aktiviteter i Danmark.  

Mange mennesker vil gerne opleve ulven eller naturen, hvor ulven lever, og der er derfor opstået 

målrettet ulveturisme som et eksempel på en ny rekreativ aktivitet. Andre mennesker har været 

heldige at opleve ulven i forbindelse med andre aktiviteter i naturen og er blevet en naturoplevelse 

rigere. På den måde giver ulvens tilbagekomst både mulighed for flere rekreative aktiviteter, men 

også mulighed for en anden kvalitet af de rekreative aktiviteter for dem, der værdsætter at opleve 

ulven i naturen. Ulveturisme kan også bidrage positivt i form af indkomst og arbejdspladser for 

lokalområdet.  

På den anden side giver ulvens tilbagevenden også færre muligheder for andre rekreative aktiviteter. 

Ynglende ulve giver f.eks. adgangsbegrænsninger, da færdsel forbydes i større naturområder, når 

ulvene yngler. Samtidig er der mennesker, der frygter mødet med ulven, og som derfor kan afholde 

sig fra at bruge naturen, eller hvor deres naturoplevelser kvalitativt forringes af frygt for ulven. 

Ulveturisme giver også udfordringer i forhold til lokale lodsejerinteresser, hvor øget færdsel opleves 

negativt af ejere som ønsker uforstyrrethed, samt ulovlig færdsel når ulveturister tilsidesætter 

reglerne for adgang på private arealer. Selvom hjortebestandene størrelsesmæssigt ikke vurderes 

nævneværdigt påvirket, så vil der lokalt forekomme færre jagtmuligheder, og det får en negativ 

økonomisk konsekvens for de berørte lodsejere.  

Ulven er en beskyttet art, og derfor må de rekreative aktiviteter tage hensyn til ulven som en ny del 

af den danske natur.  Udfordringen i forhold til de rekreative interesser er således at udforme en 

forvaltning, der i videst muligt omfang giver mulighed for flest mulige og bedst mulige rekreative 

aktiviteter uden at det sker på bekostning af ulvens muligheder for at opnå god bevaringsstatus i 

Danmark. Det gælder både fastholdelsen af almindelige rekreative aktiviteter, men også udviklingen 

af nye rekreative muligheder som f.eks. ulveturisme. Der er derfor behov for at identificere de tiltag, 

der kan sikre gode vilkår for ulven og de bedst mulige forhold for rekreative aktiviteter. Der er 

grundlæggende behov for at balancere de rekreative interesser med beskyttelsen af ulven, hvilket 

kan ske gennem en række virkemidler. 

6.5.1. Sikre oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter og jagtinteresser 

Information er helt afgørende for at styre sameksistensen mellem befolkningens rekreative 

aktiviteter og ulven som et generelt virkemiddel. Dertil kommer intelligent planlægning som et 

vigtigt virkemiddel til at styre interaktionen mellem de rekreative interesser og ulven. Med 

intelligent planlægning forstås her en fleksibel planlægning, der tager udgangspunkt i den konkrete 

problematik, og med udgangspunkt heri bruger de nødvendige redskaber som f.eks. periodevise 

forbud, tilrettelæggelse af infrastruktur og information til at kanalisere færdsel. På den måde 

anvendes planlægningen intelligent, som et fleksibelt redskab til brug i de konkrete situationer, der 

skal håndteres, i modsætning til ufleksible regler for generelle situationer. Intelligent planlægning 

kan bruges til at minimere de negative påvirkninger fra rekreative aktiviteter på ulven.  

Udover ovennævnte virkemidler er der identificeret tre rekreative aktiviteter, hvor der er behov for 

særlige målrettede indsatser. Først og fremmest ulveturismen, der kan have en direkte negativ 

effekt på ulven, hvis den ikke foregår under kontrollerede forhold. For det andet turisme generelt, 

som kan have en tilsvarende negativ effekt, hvis der ikke fastlægges retningslinjer for denne i 

områder, hvor der er ynglende ulve. For det tredje jagt, hvor der er særskilt behov for at formidle 
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ulvens påvirkning af jagtmulighederne for at skabe forståelse for ændringer og effekter af ulvens 

tilstedeværelse for den rekreative aktivitet.  

Tilsammen vil de foreslåede virkemidler have til hensigt at gøre det muligt at udnytte de positive 

muligheder for rekreative aktiviteter ved ulvens tilbagekomst i form af f.eks. ulveturisme uden, at 

dette påvirker ulven negativt. Derudover vil virkemidlerne have til hensigt at flest mulige rekreative 

aktiviteter kan fortsætte i størst muligt omfang – igen uden at påvirke ulven negativt. Virkemidlerne 

til at minimere de negative effekter skal ses i sammenhæng med virkemidlerne under de to 

grundlæggende mål ”maksimere befolkningens oplevelse af sikkerhed” og ”forbedre viden om ulven 

i Danmark”, som er nært beslægtede. Endelig er det et særskilt mål, at formidle effekter af ulvens 

tilbagekomst på jagt til jægere, da ulven lokalt har og generelt ellers opleves at have særligt store 

effekter for jagten gennem nedlæggelse af byttedyr og eventuelle konflikter mellem jagthunde og 

ulven. Det er vigtigt for tilrettelæggelse af indsatsen at myndighederne tilvejebringer yderligere 

viden om sammenhængen mellem ulvens tilstedeværelse, jagtmulighederne og påvirkningen af 

jagtøkonomien under danske forhold.     

Information (dialog med lokalbefolkning) 

Påvirkningen af ulv på de rekreative aktiviteter vil være størst de steder, hvor ulven slår sig ned og 

dernæst yngler. Det vil derfor først og fremmest være der, lokalbefolkningens rekreative interesser 

bliver påvirket. Det er derfor vigtigt, at der udvikles målrettede informationsaktiviteter mod 

lokalbefolkningen, der formidler rekreative begrænsningerne i forhold til ulv.  

I det øjeblik en eller flere ulve bliver stedfaste i et afgrænset område, skal der derfor iværksættes en 

informations- og dialogbaseret indsats med lokalbefolkningen, hvor myndighederne og f.eks. 

organisationer fra Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe afholder møder og indgår i dialog med 

lokalbefolkningen om rammer for rekreative aktiviteter, fakta om ulven og lokalbefolkningens 

behov. Der kan forud for sådanne møder udsendes nyheder og invitationer via lokalmedier, ligesom 

lokale friluftsorganisationer også kan bruges som kanal til at formidle information og nyheder. Der er 

behov for formidling, hver gang et nyt initiativ i forhold til ulv iværksættes. Dette gælder både i 

forhold til husdyrsholderne, til den brede befolkning i almindelighed og til lokalbefolkningen i de 

områder, hvor ulven har etableret sig.  

Der skal prioriteres ressourcer til den nødvendige understøttelse af informationsindsatserne og 

udvikles standardmateriale som f.eks. præsentationer, der kan bruges til dialogmøder og 

informationsmateriale, der kan bruges til at kanalisere information gennem andre organisationer, 

som f.eks. friluftsorganisationer, lodsejerorganisationer mv. Der bør i den forbindelse udvikles de 

nødvendige formater, der bevirker, at informationerne kan formidles hensigtsmæssigt til de 

relevante målgrupper. (Se 6.1). 

Intelligent planlægning af færdsel på offentligt ejede arealer 

Den største begrænsning for de rekreative aktiviteter er de specifikke adgangsbegrænsninger på 

offentlige arealer, der indføres i ulvenes yngleperiode. Det er derfor vigtigt, at de midlertidige 

forbudszoner for fladefærdsel, der indføres i yngleperioden, baseres på et opdateret videngrundlag 

og en intelligent planlægning, så zonerne udformes så fleksibelt som muligt under hensyntagen til 

mulighederne for, at ulven kan opnå god bevaringsstatus. Planlægningen af forbudszonerne bør 

ideelt ske med inddragelse af lokalbefolkning og friluftsorganisationer, samt tage højde for lokale 

naturforhold og infrastruktur.  

I ulvenes yngleperioder kan der i lyset af den store interesse for ulvene og af hensyn til at undgå eller 

mindske unødig forstyrrelse oprettes områder med midlertidige adgangsforbud i yngletiden. 
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Myndighederne skal informere om sådanne adgangsforbud og herunder forklare, hvorfor der 

periodevist bliver meddelt adgangsforbud. Samtidig er det vigtigt at denne foranstaltning ikke 

tilvejebringer en uhensigtsmæssig større adgang i området. Information om zonerne bør som 

minimum formidles centralt på Miljøstyrelsens hjemmeside, på Naturstyrelsens hjemmeside, lokalt, 

til lokale friluftsorganisationer og på parkeringspladser mv. 

Miljøstyrelsen har indhentet et fagligt notat fra DCE (Sunde & Olsen, 2020), der ligger til grund for 

fremtidige afspærringer, og som kan bruges som grundlag for en intelligent planlægning. Det er i den 

forbindelse vigtigt, at anbefalingerne om den anbefalede sikkerhedsafstand til hiet fra ca. 500 meter 

til 800 meter bruges som udgangspunkt for zonerne med mindre afgørende biologiske forhold taler 

for øgede sikkerhedsafstande. På samme måde bør der i planlægningen tages udgangspunkt i 

anbefalingerne om, at den mest kritiske periode er fra 20. april til 1. juli (eller 1. april til 1. august, 

hvis særlige forhold taler herfor). Opretholdelse af muligheder for at færdes på veje og stier i 

forbudszonerne, som det hidtil har været muligt, i kombination med forbud mod fladefærdsel er et 

godt eksempel på intelligent planlægning, da det giver mulighed for at færdes i området uden at 

forstyrre de ynglende ulve unødigt. 

En anden central udfordring, der bør håndteres gennem intelligent planlægning, er afholdelse af 

større, organiserede arrangementer med mange deltagere over større områder og gennem lang tid. 

Her tages udgangspunkt i forsigtighedsprincippet som foreslået af DCE og deres detaljerede 

retningslinjer for afviklingen af arrangementerne. Ved GPS-mærkning af ulve i Danmark kan der 

indhentes konkrete forskningsmæssige erfaringer, som kan ligge til grund for en nuanceret og 

detaljeret planlægning af de større organiserede aktiviteter. Det skyldes særligt, at der kan være et 

sammenfald mellem de store naturområder, som ulven foretrækker og særlige rekreative 

aktiviteter, som f.eks. orienteringsløb og mountainbikeløb, som i nogle tilfælde kun kan finde sted i 

store sammenhængende naturområder. Der er derfor et særligt behov for at finde gode fleksible 

løsninger på balanceringen af de rekreative interesser på dette område.  

I forhold til den generelle rekreative færdsel i området kan principperne i intelligent planlægning 

også anvendes. F.eks. kan information bruges til at styre besøgende til særlige områder, hvor der 

f.eks. kan være markerede muligheder for at se ulven i det åbne landskab. Det kan være i form af en 

afmærket ”ulverute” eller en facilitet som et ”ulveskjul”. Dermed kan information og infrastruktur 

også bruges til at lede besøgende væk fra områder, hvor man i mindre grad ønsker færdsel i forhold 

til forstyrrelser af ulven. I tillæg hertil kan stiforløb eventuelt omlægges, hvis det skønnes nødvendigt 

og hensigtsmæssigt. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen bør i den forbindelse samle et katalog over 

mulige redskaber til den intelligent planlægning af samspillet mellem ulv og rekreative aktiviteter 

som f.eks. kan omfatte tidsmæssig zonering, infrastruktur, rekreativ infrastruktur som f.eks. 

(afmærkede) stier og ruter, faciliteter som f.eks. ulveskjul og information, der kan bruges, når ulven 

slår sig ned i nye naturområder.  

Ulveguider  

Den store interesse for ulven har bl.a. medført, at forskellige virksomheder og organisationer 

udbyder guidede ture i områder med ulve. Det er positivt, at der er stor interesse for at opleve 

ulven, da det f.eks. kan medvirke til at nye erhverv udvikles i lokalområderne og genererer nye 

indtægter. Men interessen er også forbundet med en vis risiko for at forstyrre de lokale beboere 

såvel som ulvene. 

Der skal derfor udarbejdes et sæt retningslinjer for lokale ulveguider. Dels er det afgørende, at 

ulveguiderne (og naturguiderne i det hele taget) opererer inden for gældende adgangsregler og 



44 

respekterer den private ejendomsret, og dels er det afgørende, at ulveguider overholder etiske 

regler som f.eks. sikrer, at ulvene ikke forstyrres eller tilvænnes mennesker (habitueres). 

I tillæg til ovenstående retningslinjer skal der udbydes et kursus om juridiske og etiske retningslinjer 

for færdsel i naturen som ulveguiderne skal gennemføre inden de får lov til at udbyde ulveture, så 

det på den måde sikres, at ulveturismen kan foregå på en måde, hvor den ikke påvirker 

ulvebestanden negativt. 

Retningslinjer for turisme 

Turisme er mindre målrettet end ulveturisme, men til gengæld langt større målt på antal besøg i 

naturen. Og turismen foregår også i flere af de steder, hvor ulvene har territorier. Det er derfor 

vigtigt, at der ikke kun udvikles retningslinjer for ulveturismen og herunder også etiske retningslinjer. 

På samme måde som for de lokale ulveguider, skal der derfor udvikles et sæt retningslinjer for 

turisme – og særligt i de områder, hvor ulven yngler, der også udstikker retningslinjerne for, hvordan 

turisme kan foregå uden at påvirke ulvens muligheder for at opnå god bevaringsstatus negativt.  

Formidling i forhold til jagtinteresser 

Der opleves en frygt blandt jægere for, at ulven har en negativ effekt på vildtbestandene. Dette selv 

om det generelt vurderes, at ulven ikke har nævneværdig effekt på hjortebestandene som helhed. 

Derimod kan enkelte private lodsejere være påvirket af ulvens lokale tilstedeværelse, hvor den kan 

jage vildt væk fra netop deres jagtområde i kortere eller længere tid. Er disse perioder 

sammenfaldende med afholdelse af jagt, vil det et betyde mistede jagtmuligheder med en mulig 

negativ økonomisk konsekvens. Det vil dog også betyde, at andre lodsejere kan opleve mere 

hjortevildt på deres jagtområde som følge af ulvens tilstedeværelse på naboområdet. Selvom der 

umiddelbart ikke synes at være nogen løsninger, er det afgørende, at anerkende dette som en lokal 

problemstilling, som også har en betydelig økonomisk konsekvens både i forhold salg af dagjagter og 

arealudleje. 

Det er derfor afgørende, at der informeres om ulvens reelle påvirkning af vildtbestandene og ulvens 

påvirkning på jagten som helhed. 

Hos nogle jægere opleves der endvidere en frygt for, at der kan opstå konflikt mellem en ulv og en 

jagthund. I vores nabolande dræber ulve hvert år jagthunde i forbindelse med jagt. Det er endnu 

ikke sket herhjemme, og selvom risikoen er lille, med de jagtformer som praktiseres i Danmark, så 

kan det ske, hvorfor jægere med hund bør orienteres om risikoen herom, så de selv kan vurdere 

risikoen og tage evt. forholdsregler ved forskellige jagtformer. En betydelig erfaring med dette findes 

i Sverige (Frank, m.fl. 2020). 

6.6. STYRKE INTERNATIONALT SAMARBEJDE 
Siden murens fald i 1989 har ulven bredt sig fra øst mod vest. Det første tyske kobbel blev fundet i 

2000. Den første danske ulv blev observeret i 2012. 

Ulven er et højmobilt pattedyr og krydser således landegrænserne i deres voksende 

udbredelseområde. 

De erfaringer vi har fået i Danmark kan stort set deles med alle andre lande i Europa, hvortil ulven er 

indvandret de seneste 30 år. De lande i Sydeuropa der allerede havde en veletableret ulvebestand 

deler stort set de samme erfaringer.  
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Erfaringer omfatter alt fra polariserede holdninger fra ønske om ulvens udryddelse og begejstring 

over dens tilstedeværelser, herunder bidrag til biodiversiteten, indhold i informationskampagner, 

problemer med hegning osv. 

6.6.1. Erfaringsdeling mellem lande 

Billedet er det samme i alle de europæiske lande, hvor der forekommer ulve og da ulvene mange 

steder er beskyttet efter de samme regler bør myndighederne samarbejde, vidensdele og stræbe 

efter at finde ensartede løsninger på de forvaltningsmæssige udfordringer. 

Vildtforvaltningsrådet ser et stort potentiale for vidensdeling mellem de europæiske myndigheder 

og udvikling af netværk mellem relevante myndigheder, forskere og andre ressourcepersoner. 

Vildtforvaltningsrådet opfordrer til: 

 at det internationale samarbejde styrkes og i særlig grad det europæiske. 

Rådet opfordrer Regeringen til: 

 at tage et initiativ til at styrke det internationale samarbejde om forvaltning af ulven. 

Internationale ulvemøder 

En oplagt mulighed for vidensdeling og opbygning af netværk er gennem afholdelse af regelmæssige 

internationale ulvemøder. 

Der skal hermed opfordres til: 

 at deltage i relevante møder. 

Ligeledes opfordres til: 

 at tage initiativ til, at der afholdes et internationalt møde årligt for lande der har ulve i deres 

fauna.    

6.6.2. Styrke EU-samarbejdet 

Ulven er i EU beskyttet efter de samme regler i Habitatdirektivets bilag II og IV, hvilket giver arten 

den strengeste beskyttelse. Derfor skal enhver national beslutning tage de nødvendige hensyn til 

dette.  

Ulven forekommer i de fleste af EUs 27 medlemslande og derfor vil et styrket samarbejde i Unionen 

være hensigtsmæssigt. 

EU ulvekonference 

Danmark bør medvirke til:  

 at styrket samarbejde og tilskynde til at der regelmæssigt afholdes en ulve-konference i EU-

regi. 

Vildtforvaltningsrådet opfordrer ministeren til: 

 at tage initiativ til en EU konference om ulven indenfor Unionen. 
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Minimere forskelle i landenes ulveforvaltning 

Der foregår et vist samarbejde mellem de respektive medlemsstater, men en styrkelse af dette 

samarbejde vil være hensigtsmæssigt. Det er således Vildtforvaltningsrådets ønske at der etableres 

en koordineret forvaltning for den fælles ulvebestand i EU og i særdeleshed vedrørende den 

centraleuropæiske population. Eksempelvis er det stærkt uhensigtsmæssigt at en ulv kan være 

udpeget som problemulve, hvilket ikke er tilfældet for det samme individ, når det vandrer til 

nabolandet. 

Vildtforvaltningsrådet opfordrer til:  

 at der tages de nødvendige politiske initiativer til et intensiveret samarbejde først og 

fremmest vedrørende den centraleuropæiske population af ulve i EU. 

Udarbejde juridisk grundlag for bestandsregulering 

Danmark huser pt (vinteren 2021) omkring 10 ulve. Hvis bestanden vokser til et niveau, hvor de 

egnede territorier bliver fyldt op, kan der opstå et ønske om regulering og f.eks. holdes på et niveau, 

hvor nyankomne eller -fødte ulve ikke udvikler sig til problemulve som følge af manglende habitater. 

Denne udvikling ligge givetvis mange år ud i fremtiden, men der bør vises rettidigt omhu og derfor 

opfordrer vi til (Se i øvrigt 6,3,4): 

 at der tages initiativ til udarbejdelse af et notat, der beskriver rammerne for det juridiske 

grundlag, der vil være basis for en egentlig bestandsregulering.  

Denne opfordring skal ses tråd med den tidligere bemærkning om at tilstræbe en fælles 

forvaltningsmodel for den centraleuropæiske bestand og er yderligere et incitament til et større 

internationalt samarbejde, som bl.a. omfatter overvågning, forskning og politisk og administrativt 

samarbejde. 
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7 PROAKTIVT BEREDSKAB I FORHOLD TIL PROBLEMULVE 

Problemulve (se bilag 10.1) kan overordnet opdeles i 4 kategorier: 

1. Ulve der mangler en instinktiv skyhed over for mennesker 

2. Ulve der gentagne gange angriber husdyr på trods af relevante og rimelige 

afværgeforanstaltninger 

3. Ulve der angriber hunde 

4. Ulve der er til fare for menneskers sikkerhed 

Et proaktivt beredskab for problemulve vil dels bestå af nøje beskrevne procedurer for håndteringen 

af problemulve og dels af information om hvordan det kan forebygges, at ulve bliver til problemulve. 

Information om forebyggelse af uhensigtsmæssige adfærdspåvirkninger skal fremgå af 

Miljøstyrelsens hjemmeside. Derudover skal emnet være obligatorisk ved myndigheders og 

ulvegruppens kontakt/interaktion med borgergrupper og ved fx dialogmøder med befolkningen. 

For at tilstræbe, at ulve ikke bliver problemulve, skal der på Miljøstyrelsens hjemmeside samt ved 

kontakt med borgere i ulveområder oplyses om, hvad man som borger og husdyrholder selv kan 

gøre eller skal undgå at gøre. Eksempelvis skal alle former for fodring af ulve undgås, hvilket også bør 

formidles på telt- og shelterpladser i ulvezoner. Fodring kan medføre at ulve forbinder mennesker 

med mad, med det resultat at de med tiden kan miste deres instinktive skyhed over for mennesker. 

Ligeledes bør det i ulvezoner tilskyndes, at husdyrholdere med mindre husdyr som fx får, etablerer 

ulvesikrede afværgeforanstaltninger i form af ulvesikrede hegn hurtigst muligt efter områdets 

udpegning, så ulve ikke tilvænnes en adfærd, hvor de præderer på husdyr. 

Procedurer for håndtering af problemulve 

Problemulve håndteres forskelligt alt afhængigt af om der er tale om: 1) ulve der mangler en 

instinktiv skyhed over for mennesker, eller 2) ulve der gentagne gange angriber husdyr på trods af 

relevante og rimelige afværgeforanstaltninger. 

Ad. 1) Hvis borgere oplever ulve som mangler en instinktiv skyhed over for mennesker, skal 

myndighederne kontaktes hurtigst muligt. Der kan i denne sammenhæng henvises til den lokale 

ulvekonsulent ved angivelse af vagttelefon. Afhængigt af henvendelsens karakter vil Naturstyrelsen 

og Miljøstyrelsen i samarbejde undersøge henvendelsen, herunder opsøge dokumentation som kan 

bekræfte, hvorvidt der er tale om en problemulv. Myndighederne vil til brug herfor tage afsæt i How 

to Deal with Bold Wolves – Recommendations of the DBBW (Reinhardt m.fl. 2020) og håndterer 

ulven i overensstemmelse hermed.  

Ad. 2) Hvis husdyrholdere har mistanke om ulveangreb på husdyr, skal Naturstyrelsens lokale 

ulvekonsulent kontaktes hurtigt muligt, så det eller de skadede eller dræbte husdyr kan besigtiges. 

Der henvises til Naturstyrelsens vagttelefon. Naturstyrelsen fører journal med alle besigtigede 

husdyr, og i tilfælde af, at det konkluderes, at er tale om ulveangreb på husdyr på trods af relevante 

og rimelige afværgeforanstaltninger, noteres dette i Naturstyrelsens journal og Miljøstyrelsen gøres 

opmærksom herpå. Ved gentagne tilfælde af husdyrangreb foretaget af samme individ kan 

Miljøstyrelsen udstede reguleringstilladelse målrettet den pågældende ulv. Konkret vil dette søges 

sikret ved, at tilladelsen gøres gældende i et afgrænset geografisk område inden for marker/fenner 

som er sikret med relevante og rimelige afværgeforanstaltninger. 
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Se i øvrigt Miljøstyrelsens flowdiagram for håndtering af problemulve (bilag 10.2) 

Procedurer for uforudsete hændelser 

Uanset hvor godt man forbereder sig, kan der altid opstå hændelser som er svære eller umulige at 

forudse. Det er derfor afgørende at der etableres et fagligt beredskab i Miljøstyrelsen og 

Naturstyrelsen, som til en hver tid vil være i stand til at håndtere og forvalte uforudsete hændelser. 
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8 SAMMENFATNING 

Denne ulveforvaltningsplan er Vildtforvaltningsrådets forslag til en adaptiv forvaltning af den danske 

ulvebestand. Den adaptive tilgang er anvendelig når der er en usikker viden, den er velegnet i 

situationer med interessemodsætninger og modsatrettede behov og den forventes over tid at skabe 

fælles løsninger bl.a. gennem inddragelse af de forskellige aktører. 

Den juridiske ramme for forvaltning af ulven er beskrevet, samt Miljøministeriets procedure for 

problemulv. Desuden indgår et afsnit om ulvens biologi og udbredelse i Europa. 

Selve forvaltningen af ulven er beskrevet i seks afsnit med fokus på befolkningens oplevelse af 

sikkerhed og rekreative interesser, samspillet med husdyrholdere i ulveområder, sikre at den danske 

ulvebestand er levedygtig og fortsat har udveksling med den centraleuropæiske population, 

tilvejebringe mere kvalificeret viden og styrke og forbedre det internationale arbejde om ulven. 

Ulveforvaltningsplanen skal gennemføres i sin helhed over de næste 10 år og vil kræve en anden 

finansiering end hidtil anvendt. 
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10 BILAG 

BILAG 10.1 - REVIDERET AFSNIT OM PROBLEMULVE TIL ”FORVALTNINGSPLAN FOR ULV”, JANUAR 

2019 
Ulve kan karakteriseres som problemulve, når de har en problematisk adfærd i forhold til 

omgivelserne. Udtrykket problematisk adfærd betyder, at samme ulveindivid har ageret 

problematisk i forhold til mennesker eller husdyr. En enkelt hændelse kan dog ikke på forhånd tages 

som udtryk for, at der knytter sig en problematisk adfærd til et bestemt ulveindivid.  

Undtagelsen er ulve, der udgør en akut fare for menneskers sikkerhed. Sådanne ulve vil kunne 

bortskydes af politiet inden for rammerne af politiloven og ordensbekendtgørelsen eller på 

Miljøstyrelsens initiativ ud fra hensynet til menneskers sikkerhed. Der henvises desuden til afsnittet 

om nødværge. 

Miljøstyrelsen vurderer i samarbejde med Naturstyrelsens ulvekonsulent, hvorvidt der er tale om en 

problemulv, og i forlængelse heraf om regulering (bortskydning) er nødvendig. Ud over situationer, 

hvor en ulv udgør en akut risiko for menneskers sikkerhed, skal den skade som ønskes forebygget 

være forsøgt afværget på en anden mindre indgribende måde inden regulering iværksættes. Det kan 

f.eks. være i form af bortskræmning af en ulv , eller ved hegning med ulvesikre hegn, hvor en ulv 

tager husdyr. 

Forskellige typer problemulve i Danmark 

Ulve kan udvise problematisk adfærd på flere måder. Nedenfor skitseres fire forskellige typer af 

ulveadfærd, som medfører, at ulve kan karakteriseres som problemulve. Problemulve kræver 

iværksættelse af forvaltningstiltag, der dækker fra mere forebyggende tiltag som f.eks. at 

bortskræmme ulven til regulering. Der vil skulle foretages en konkret vurdering i hvert enkelt 

tilfælde, hvor der tages stilling til, hvilket tiltag, der skal iværksættes. Selv om der er tale om normal 

ulveadfærd kan denne konkret godt give anledning til bekymring og behov for at overveje evt. 

handlemuligheder. 

Nedenfor beskrives en række situationer, hvor regulering kan være relevant. 

 

1. Ulve der mangler en instinktiv skyhed over for mennesker. 

Ulve, der mangler instinktiv skyhed overfor mennesker, er f.eks. habituerede ulve, der ikke flygter 

ved konfrontation med mennesker eller gentagne gange opsøger områder med mennesker. Det er 

ikke i sig selv unormal ulveadfærd, at ulve opsøger eller passerer tæt forbi bebyggelse jf. DCE-

notat ”Ulves adfærd nær bebyggelse” fra 13. maj 2015.  

 

En ulv der mangler instinktiv skyhed kan f.eks. være: 

En ulv der trods relevant og rimelig afværge ses over flere dage under 50 m. fra beboelse, 

legepladser, institutioner el.lign. 

En ulv, der trods relevant og rimelig afværge flere gange nærmer sig mennesker trods kort 

afstand(50 m.). 
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En ulv der på anden måde trods relevant og rimelig afværge flere gange udviser åbenlys interesse i 

at nærme sig mennesker eller f.eks. opsøger skraldespande. 

Relevant og rimelig afværge kan f.eks. være bortskræmning, opsætning af hegn, og at tilsigtet eller 

utilsigtet fodring stoppes. 

  

2. Ulve der har specialiseret sig i husdyr som byttedyr 

Ulve, der angriber husdyr trods relevante og rimelige afværgeforanstaltninger dvs. mere end én 

episode, som involverer samme individ.  

Relevante og rimelige afværgeforanstaltninger forstås som:  

Fungerende ulvesikrede hegn.  

Hegn, der gentagne gange har været forsøgt ulvesikret i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 

retningslinjer for ulvesikring af hegn, men hvor ulvesikringen fejler af årsager, der ikke med 

rimelighed kan tilskrives husdyrholderen, f.eks. hvor husdyr afgræsser større naturarealer og hvor 

vedligeholdelsen stiller særligt store krav, f.eks. fordi hegningen ofte gennembrydes af andet vildt. 

Hegn indenfor, hvilke der anvendes egnede vogterhunde.  

En ulv der har specialiseret sig i husdyr som byttedyr kan f.eks. være: 

En ulv der angriber husdyr indenfor en ulvesikret hegning 

En ulv der angriber husdyr indenfor en hegning, der gentagne gange er forsøgt ulvesikret i 

overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer for ulvesikring af hegn,  

En ulv, der angriber husdyr på en bedrift, hvor der efter vejledning fra Naturstyrelsen anvendes 

midlertidige afværgeforanstaltninger, f.eks. natfold, og hvor det af tidsmæssige årsager ikke har 

været muligt at lave permanent ulvesikring af hegn. 

 

3. Ulve der angriber hunde  

En ulv der angriber hunde, som færdes lovligt i naturen eller på privat område.  

 

4. Ulve der er til fare for menneskers sikkerhed 

Rabiessyge ulve. 

En ulv, der udviser aggressiv adfærd overfor mennesker (se afsnit om nødværge mv.).  

 

Regulering af problemulve   

Der kan gives tilladelse til regulering af problemulven, når reguleringen ikke hindrer ulven i at opnå 

gunstig bevaringsstatus indenfor sit naturlige udbredelsesområde, hvilket i Danmark vil sige for den 

nordvesteuropæiske ulvebestand, og når reguleringen sker ud fra et af de hensyn, som følger af 

habitatdirektivets artikel 16. Denne forvaltningsplan er udarbejdet i overensstemmelse med 

direktivets bestemmelser. 
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Hvis man ønsker at regulere en problemulv skal man ansøge Miljøstyrelsen om tilladelse og så vidt 

muligt medsende dokumentation for, at den ulv man vil regulere svarer til definition og beskrivelse 

af problemulve. 

Dokumentationen kan f.eks. være billeder eller film, hvoraf tid og sted fremgår eller anden 

registrering af ulven. Hvis der er tale om ulve, der har angrebet husdyr, skal Naturstyrelsens 

ulvekonsulent under alle omstændigheder kontaktes. Ulvekonsulenten bidrager til vurderingen af, 

om der er tale om en problemulv. 

Hvis man indsender ansøgning om regulering af problemulv med behørig dokumentation, vil 

Miljøstyrelsen bestræbe sig på at behandle ansøgningen indenfor max 3 dage.    
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Skematisk oversigt over grundlaget for at bortskyde ulv 

Type Hensyn Betingelser Hvem? 

Afværge af skader og uhensigtsmæssig adfærd 

Regulering på 

husdyrholders initiativ 

For at afværge skade 

på husdyr 

Kræver tilladelse. 

Betingelserne i 

forvaltningsplanen skal 

være opfyldt  

Husdyrholder eller 

den han giver 

fuldmagt 

Regulering på 

myndighedsinitiativ 

For at afværge 

uønsket adfærd 

Betingelserne i 

forvaltningsplanen skal 

være opfyldt 

Myndigheden eller 

en person som 

myndigheden 

bemyndiger hertil 

Nødssituationer 

Umiddelbar afskydning  

For at forebygge fare 

for forstyrrelse af den 

offentlige orden samt 

fare for 

enkeltpersoners og 

den offentlige 

sikkerhed. 

Indenfor rammerne af 

Politiloven og 

ordensbekendtgørelsen. 

Politiet 

Umiddelbar afskydning Handlinger der har 

været nødvendige for 

at modstå eller 

afværge et påbegyndt 

eller overhængende 

uretmæssigt angreb 

og ikke åbenbart går 

ud over, hvad der 

under hensyn til 

angrebets farlighed, 

angriberens person 

og det angrebne 

retsgodes betydning 

er forsvarligt. 

Kræver at betingelserne 

for lovligt nødværge er 

til stede. 

Alle 
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BILAG 10.2 – REGULERING AF PROBLEMULVE 

Regulering af problemulve – flowdiagram 

- Ulve der har specialiseret sig i husdyr som byttedyr  
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Regulering af problemulve – flowdiagram 

- Ulve der mangler en instinktiv skyhed over for mennesker 

   



59 
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BILAG 10.3 – UDKAST TIL SKEMA MED LISTEPRISER VED KOMPENSATION TIL BRUG FOR REVIDERET 

FORVALTNINGSPLAN FOR ULV  
 
Forslag L&F 2021 
 

 
Art Erstatning kr/stk Destruktion kr/stk 

Ulveangreb  4000 kr. Pr. Angreb defineret pr. 
døgn. Til dækning af ulemper og 
merarbejde, som konsekvens af 
angrebet.  

 

Får/ged Lam/kid 

0 – 6 mdr.: 900 kr. 

Voksen 

6+ mdr.: 1300 kr. 

 

Produktionsfår: 2700 kr. 

 

Avlsfår og -lam (renrace): efter 
konkret vurdering. 

 

Avlsvæddere: efter konkret 

vurdering. 

Jf. Dakas prisliste. 

Gris Pattegris 

Økologisk: 514 kr. 

Friland: .275 kr. 

Alm. Konventionel: 177 kr. 

 

Fravænnet smågris 

Økologisk: 760 kr. 

Friland: 468 kr. 

Alm. Konventionel: 290 kr. 

 

Slagtegris: 

Økologisk: 1430 kr. 

Friland: 895 kr. 

Konventionel:  640 kr.  

 

Jf. Dakas prisliste. 

Hest Føl: Efter konkret vurdering 

Voksen: Efter konkret vurdering 

Jf. Dakas prisliste. 
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Kvæg Kalv 

30-50 kg: 2500 kr. 

51-100 kg: 3000 kr. 

101 – 200 kg: 3500 kr. 

201 – 300 kg: 5000 kr. 

301 – 400 kg: 6500 kr. 

401 – 500 kg: 8000 kr. 

501 – > 9500 kr. 

Voksen over 24 mdr. 400 

– 500 kg: 9000 kr. 

501 – 600 kg: 10000 kr. 

601 – > kg: 11000 kr. 

Jf. Dakas prisliste. 

Hund Hund: Efter konkret vurdering 

Specialtrænet hund: Efter konkret 

vurdering (maks. 35.000) 

Efter regning 

Andre husdyr Efter konkret vurdering af den 

enkelte art og individ. 

Efter regning 
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BILAG 10.4 – BREV FRA ORGANISATIONERNE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET TIL JUSTITS- OG 

MILJØMINISTEREN 
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BILAG 10.5 – KOMMISSORIUM FOR VILDTFORVALTNINGSRÅDETS ULVEGRUPPE, GRUPPENS 

MEDLEMMER SAMT MØDEPLAN 

Kommissorium for ulvegruppen 

Vildtforvaltningsrådet har besluttet at nedsætte en ulvegruppe. 

Formålet er at gruppen skal fremkomme med et forslag til en adaptiv forvaltningsplan, der kan tage 

vare på en levedygtig dansk delbestand af den centraleuropæiske ulvebestand i overensstemmelse 

med habitatdirektivet. 

Det adaptive forvaltningsarbejde bygger på en problemformulering og et målhieraki og 

myndighedernes juridiske vurderinger. 

Ulvegruppen skal være en faglig sammensat gruppe, hvis arbejde er fagligt orienteret, således at 

politiske diskussioner tages i Vildtforvaltningsrådet. 

Ulvegruppen sammensættes af repræsentanter fra Vildtforvaltningsrådets organisationer: Danmarks 

Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening, 

Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet og Landbrug og Fødevarer. 

Formand for gruppen er Vildtforvaltningsrådets formand. 

Miljøstyrelsen er sekretær for gruppen og er ansvarlig for mødeindkaldelser, referater og den 

egentlige sammenskrivning af forvaltningsplanen.  

Der kan desuden være deltagelse fra relevante forskningsinstitutioner, Naturstyrelsen, 

Miljøministeriets departement mv. 

Den adaptive forvaltning er en målrettet og fleksibel forvaltning, der bygger på overvågning og 

opfølgning af effekten af forvaltningen. 

Den adaptive forvaltnings rammer er PROBLEMFORMULERINGEN, DET STRATEGISKE MÅL, de 

GRUNDLÆGGENDE MÅL og de HANDLEMÅL, som Rådet har vedtaget, dog vil den endelige 

formulering af handlemålene ske på ulvegruppens første møde. (De nævnte vedtagelser er bilagt 

dette kommissorium). 

Gruppen forventes at begynde sit arbejde hurtigst muligt. 

Gruppen forventes i september 2020 at komme med forslag til en ulveforvaltningsplan, hvorefter 

den besluttes på Rådets møde i december. Der forventes således en intensiv arbejdsproces i det 

kommende år. 

Gruppen vil efter 2020 mødes 1-2 gange om året i overensstemmelse med principperne i adaptiv 

forvaltning: at følge op på effekten af forvaltningen, samt at inddrage evt. forandringer i 

ulvepopulationen og dens levesteder. 

Gruppen vil løbende og som minimum hvert kvartal modtage opdateret information fra 

Miljøstyrelsen om forekomsten af ulv i Danmark og omfanget af ulveangreb på husdyr, samt 

udbetalte erstatninger.  

Det forventes som udgangspunkt at gruppens medlemmer kommunikerer synspunkter i relation til 

arbejdet i gruppen og ikke bruger pressen eller de sociale medier med mindre dette sker i enighed 

mellem gruppens medlemmer.  
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Medlemmer af vildtforvaltningsrådets ulvegruppe samt sekretariatet for gruppen 

 

Ulvegruppens sammensætning fra 1. december 2019: 

Danmarks Jægerforbund: Mads Flinterup (indtil 28/2-21). 

Danmarks Naturfredningsforening: Bo Håkansson. 

Dansk Ornitologisk Forening: Mark Desholm. 

Dansk Skovforening: Jan Søndergaard. 

Dyrenes Beskyttelse: Michael Carlsen. 

Friluftsrådet: Jes Lind Bajer (indtil 30/11-20), Torbjørn Eriksen. 

Landbrug & Fødevarer: Karen Post Bache. 

Vildtforvaltningsrådet: Jan Eriksen, formand. 

 

Miljøstyrelsen har varetaget sekretariatsfunktionen for ulvegruppen ved: 

Sabrina Lejlann Jensen 

Peter Lyhne Højberg 

Lasse Sehested Jensen  
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Oversigt over møder i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe 

 

 

 Mandag d. 16. december 2019 

 

 Torsdag d. 6. og fredag d 7. februar, 2020 - ekskursion til Vestjylland.  

 

 Tirsdag d 3. marts, 2020  

 

 Torsdag d. 30. april, 2020  

 

 Mandag d. 8. juni, 2020 

 

 Tirsdag d. 18. august, 2020 

 

 Torsdag d. 8. september, 2020 

 

 Fredag d. 13. november, 2020 

 

 Fredag d. 8. januar, 2021 

 

 Fredag d. 15. januar 2021 

 

 Mandag d. 8. februar 2021 

 

 Fredag d. 26 februar 2021 
 

  



BILAG 10.6 – MÅLHIERARKI 
 



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 15. marts 2021 

Bilag 2021-01-07, 2021-01-08, 2021-01-09, 2021-01-10 (eftesendes) 

  Emne: Status for jagttidsgruppen 

 

Indstilling: Til orientering om jagttidsrapport, til beslutning om princippapir om jagttider 

Resume: 

Henrik Bertelsen fremlægger jagttidsgruppens udkast til det reviderede princippapir for 

fastsættelse af jagttider. På Vildtforvaltningsrådets møde den 7. december 2020 blev udkastet 

diskuteret, og det blev konkluderet, at jagttidsgruppen skulle genbesøge et par sætninger for at 

præcisere formuleringerne. Henrik Bertelsen præsenterer målsætningspapiret fra arbejdsgruppen 

for revidering af jagttider. 

Bilag:  

2021-01-07 Referat fra møde i arbejdsgruppen om revidering af jagttider 

2021-01-08 Vildtforvaltningsrådets principper for fastsættelse af jagttider 

2021-01-09 Målsætningsnotat om jagttider version 170221 

2021-01- 10 (Biologisk grundlag for revidering af jagttider) ”Jagttidsrapport” (eftersendes) 

-- AKT 5645457 -- BILAG 8 -- [ Forside - Status for jagttidsgruppen ] --
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Arter og Naturbeskyttelse 

J.nr. 2020 - 6303   

Ref. ALARS 

Den 20. januar 2021 

 

Beslutningsreferat fra møde i arbejdsgruppe om 
revidering af jagttider den 7. januar 2021.    
   

  

Sted 

 

Online møde  

 

 

Deltagere fra arbejdsgruppen  

Formand Henrik Bertelsen (Landbrug & fødevarer – L&F)  

Niels Søndergaard (Danmarks Jægerforbund- DJ)  

Hans Meltofte (Dansk Ornitologisk Forening- DOF)  

Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening- DN)  

Birgitte Heje Larsen (Dyrenes Beskyttelse- DB)  

Jan Søndergaard (Dansk Skovforening- DS)  

Sekretær Anders Larsen (Miljøstyrelsen - MST)  

 
Supplerende deltagere  

Jesper Madsen (Aarhus Universitet- DCE)  

 
 
Afbud  

Ingen  

 

 

 

Dagsorden  

 Siden sidst  

 Princippapiret og brug af rødlister  

 Gennemgang af målsætningspapir (vi starter fra en ende af)  

 Videres proces   

 Eventuelt  

 

 

Referat  

 

Ad Siden sidst  

Formanden oplyste, at Vildtforvaltningsrådet på deres sidste møde havde haft 

yderligere ønsker til "Princippapiret". Formanden ville på dagens møde søge 

konsensus om disse punkter. Hvis der herfra stadig var uenighed ville formanden 

anbefale, at Rådet selv lavede de sidste justeringer.  
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Princippapiret og brug af rødlister  

Det aftales under dette punkt;  
- At det er ordet "Bærekapacitet" og ikke "Bæreevne", der anvendes i 

princippapiret. Hermed er der overensstemmelse med den terminologi der 

anbefales og anvendes af DCE i "Målsætningspapiret1".  

- At DCE sørger for, at der fremgår en præcis definition af "Bærekapacitet", i 

deres rapporter og notater. Hensynet er at sikre, at alle har en fælles 

forståelse af begrebet.   

- At alle de tre nævnte rødlister bringes i anvendelse ved vurdering af 

arterne. Den nuværende sætning med, at den Europæiske rødliste 

inddrages "i fagligt relevante tilfælde" fjernes, således at den globale, den 

nationale og den europæiske rødliste inddrages på lige fod i arbejdet med 

revidering af jagttider.  

Ad Gennemgang af målsætningspapir (vi starter fra en ende af)  

Jesper Madsen oplyste at skabelonen til tabel 1 modsvarede den opsætning som 

arbejdsgruppen blev enige om ved sidste møde. 

 

Det aftales under dette punkt;  
- At mødedeltagerne (organisationerne) inden for en uge fra den 7. januar 

(den 14. januar) kan fremsende deres kommentarer til målsætningspapiret 

til Jesper Madsen med gruppens øvrige deltagere C.c. Kommentarerne 

skal være inden for de rammer til målsætningspapiret, der blev aftalt ved 

gruppens møde den 16. oktober 2020.  

- Notatet revideres af Jesper Madsen på baggrund af de indkomne 

kommentarer. Herfra får mødedeltagerne yderligere 14 dage til at komme 

med deres kommentarer.  

- At nedenstående tekst revideres, således at det bliver klart, at det er selve 

bestandene af en ikke-sikker art, der ikke må trues af jagt.  

"Ad. 4: Målsætningen er, at enhver jagt på en art ikke må true 

en nærtstående art eller race, som har ikke-sikker 

bestandsstatus." 

 
- At underpunkt 7 med overskriften "værdi" genbesøges, således at værdien 

der stammer fra "regulering" af problemarter også inddrages som et 

element.     

"Ad 7. Det er et grundlæggende princip i dansk jagt- og 

vildtforvaltning, at nedlagt vildt skal repræsentere en værdi i 

form af kød, pels eller trofæ."  

 

                                                             
1 Ordet bærekapacitet er den terminologi, som DCE anbefaler anvendt og som de anvender i 

deres rapporter og notater relateret til evaluering af jagttider. Begrebet er veldefineret af 

DCE. Med henblik på at undgå at skabe unødig forvirring om begreber finder 

arbejdsgruppen, at samme ordvalg bør fremgå i vildtforvaltningsrådets princippapir. Ordet 

"bæreevne" er i henhold til DCE et begreb der relaterer sig til en art og landskabsniveau, fx i 

forhold til en specifik eng eller en sø. Ordet "bærekapacitet" henviser til hele bestanden af 

en given art og vil således dække store geografiske områder.    
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- At den Nationale Hjortevildtgruppe forholder sig til målsætningerne for 

hjortevildtet, herunder om råvildtet skal skifte farvekode som følge af 

bestandsnedgang. Sekretariatet sørger for dette.  

Ad Videre proces  
- Målsætningspapiret anses grundlæggende som færdigt i forhold til de 

aftalte målsætninger for arterne.  

- Kommentarer til målsætningspapiret generelt sendes til Jesper Madsen 

med C.c. til gruppens øvrige deltagere, inden for en uge efter mødet (den 

14. januar)  

- På baggrund af nyt udkast fra Jesper Madsen, får arbejdsgruppen 14. dage 

til at kommentere på materialet, herunder den opdaterede tabel 1 

(tabeloversigten over målsætninger, m.v.)  

- Målsætningspapiret oversendes til Vildtforvaltningsrådets sekretariat 

senest den 15. februar.  

- Næste møde i arbejdsgruppen om revidering af jagttider er den 12. april kl. 

10-17. Det er p.t. uvist om mødet holdes fysisk eller via Teams.  
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Vildtforvaltningsrådets principper for fastsættelse af jagttider 

 

Baggrunden  
for dette notat er bekendtgørelsen om jagttider der revideres hvert 4. år.  

Ændringer af jagttider foretages dels på grundlag af en ekstern faglig biologisk vurdering og dels på 

baggrund af foreningspolitiske ønsker om udvidelser eller begrænsninger. Fastsættelse af jagttid på nye 

arter samt fredning af arter, der traditionelt er drevet jagt på, forekommer dog kun i begrænset omfang – 

uanset ændringer i de biologiske forudsætninger. Ofte er det manglen på målsætninger for en art, der 

indirekte skaber bekymring hos organisationerne i Vildtforvaltningsrådet, og dermed hindrer Rådet i at nå 

til enighed. 

 

Formålet med dette notat 
er at fastsættelse af jagttider fremover foretages som en integreret del af en dynamisk, biologisk forsvarlig 
og objektiv vildtforvaltning. Det er hensigten at den her beskrevne fremgangsmåde medvirker til at der i 
Vildtforvaltningsrådet kan opnås enighed om eventuelle jagttidsændringer og ændringer i arternes aktuelle 
status som jagtbare eller ikke jagtbare. Dette papir sikrer at drøftelserne fremover foregår med et stærkere 
udgangspunkt i fakta og mere konkrete "spørgsmål". 
 

Det er imidlertid vigtigt at understrege at Rådet fortsat er ansvarlig for indstillinger om ændringer af 

jagttider til den ansvarlige minister.  

I afsnittene nedenfor beskrives forløbet, som herefter gengives i en figur, for at øge overskueligheden. 

Afslutningsvist angives de 10 konkrete "spørgsmål" som skal "besvares" som led i den konkrete vurdering af 

en given arts jagtbarhed. 

Fastsættelse af jagttider  
har tre elementer, som altid bør indgå i overvejelserne:  
1. Juridiske forudsætninger  

2. Biologiske forudsætninger  

3. Etiske overvejelser 

 

Juridiske forudsætninger  
for at fastsætte jagttid på en given art skal altid være til stede. Det vil sige, at det skal være 
overensstemmelse med Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet at fastsætte jagttid på arten. 
Desuden skal nationale og internationale forpligtelser (herunder vedtagne forvaltningsplaner) overholdes. 
En given art kan godt indstilles til behandling, selv om de juridiske forudsætninger ikke er til stede. Dette 
kan gøres med henblik på at belyse, hvorvidt juraen er den eneste faktor, der forhindrer fastsættelse af 
jagttid på arten. Juridiske hindringer kan søges ændret ad politisk vej. 
 

 

-- AKT 5645457 -- BILAG 10 -- [ 2021-01-08 Vildtforvaltningsrådets principper for fastsættelse af jagttider ] --
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Biologiske forudsætninger 

Der kan udelukkende fastsættes jagttid på arter, der "kan tåle en høst".  

For hver af de jagtbare arter bør der fastsættes mål. Afhængig af art, vil målene skulle fastsættes med 

udgangspunkt i internationale, nationale, regionale eller lokale forhold. Det bør tilstræbes, at jagten ikke i 

væsentlig grad bidrager til at holde bestanden under naturens bærekapacitet, med mindre det er 

målsætningen. 

Vurderingen af bestanden skal sammenholdes med den fastsatte målsætning for arten, og 

forudsætningerne for jagt kan således godt være til stede, selvom en given art er i tilbagegang. Det bør dog 

sikres, at jagten ikke medfører en ugunstig bevaringsstatus (se Eksempel 1 i bilag).  

En given art kan godt indstilles til behandling, selv om de biologiske forudsætninger ikke er til stede (se 

Eksempel 2 i bilag). Dette kan gøres med henblik på at belyse, hvorvidt bestandsmæssige faktorer er det 

eneste, der forhindrer fastsættelse af jagttid på arten. De biologiske forudsætninger kan opnås gennem 

vidensindsamling og forvaltningsmæssige tiltag.  

Det indgår i overvejelserne, om der kan fastsættes en jagttid på arten uden væsentlig risiko for forveksling 

med andre lignende arter, som ikke kan tåle jagt (se Eksempel 3 i bilag). Er der risiko for forvekslinger kan 

det indgå i overvejelserne at muliggøre jagt i naturtyper, hvor forveksling i praksis ikke er en risiko. 

Etiske overvejelser 

Ved ønske om fastsættelse af jagttid på en art skal det overvejes, om det er etisk forsvarligt og 

samfundsmæssigt acceptabelt:  

Jagttiden skal jf. jagtloven "som udgangspunkt fastsættes uden for arternes yngletid" (samt EU-direktivet, 

der påpeger at der ikke må drives jagt under forårstrækket), og nedlagt vildt skal jf. de jagtetiske regler altid 

anvendes fornuftigt, f.eks. til konsum, pelsværk eller trofæ.  

Det indgår i overvejelserne, om der kan drives en forsvarlig form for jagt på arten, eller om der er risiko for 

omfattende anskydningsproblemer (se Eksempel 4 i bilag).  

Jagt er en af mange rekreative aktiviteter, og der bør under udøvelse af jagt altid tages hensyn til andre 

rekreative aktiviteter (se Eksempel 5 i bilag).  

Ved fastsættelse af jagttid på nye arter bør jagtens indflydelse på vildtets adfærd indgå i overvejelserne (se 

Eksempel 6 i bilag).  

Det konstateres, at der for nogle få arters vedkommende finder udsætning sted med jagt for øje. 

Diskussionen om udsætning foregår som en særskilt diskussion i Vildtforvaltningsrådet. 

Ændring af eksisterende jagttider 

Skriftlige indstillinger for den enkelte art, ledsaget af dokumentation  

Det er ikke nødvendigt pr automatik at have en drøftelse af jagttiderne for samtlige arter, der aktuelt har 

jagttid. For at undgå, at samtlige arter i princippet behandles i forbindelse med hver jagttidsrevision, 

foreslås det, at organisationerne i Vildtforvaltningsrådet fremover fremlægger ønsker til vurdering af det 

biologiske grundlag og eventuelle ændringer, i god tid (f.eks. halvvejs igennem den 4-årige periode). Den 

Commented [AL1]: Det er besluttet at anvende ordet 
"Bærekapacitet" og ikke bæreevne. Der er forskel på de 
to begreber. DCE anvender ordet Bærekapacitet.  
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biologiske vurdering udarbejdes herefter af en uvildig kompetent faglig institution. På den måde kan det 

sikres, at det kun er arter, som organisationer eller myndigheder finder relevante, som behandles under 

jagttidsrevisionen. Akutte situationer (pludselig abnorm dødelighed eller andre situationer, der gør at 

artens situation går "den gale vej" i forhold til målsætningen) kan ledsaget af uvildig faglig dokumentation 

begrunde, at en art tages op udenfor den aftalte periode (se Eksempel 7 i bilag). Organisationerne i 

Vildtforvaltningsrådet, Miljøstyrelsen  og relevante forskningsinstitutioner kan foranledige at en art "tages 

op". 

Ønske om ændring af jagttiden for en art skal ledsages af oplysninger om baggrunden for den ønskede 

ændring, herunder den (jf. do) biologiske vurdering, samt "besvarelse" af konkrete "spørgsmål" (se 

nedenfor). 

Rammerne for de rent faglige drøftelser 
Vildtforvaltningsrådet nedsætter en "Arbejdsgruppe om jagttider" bestående af fagpersoner fra 
organisationer med sæde i Rådet og Miljøstyrelsen , derudover kan relevante faglige institutioner 
inddrages. Arbejdsgruppen har ikke beslutningskompetence, men søger med udgangspunkt i artens 
målsætning (se nedenfor) i forhold til det fremsatte ønske, at udarbejde en fælles anbefaling til Rådet. 
Hensigten er at afklare de rent faglige vurderinger i en arbejdsgruppen. Rådet forholder sig til 
anbefalingerne og evt. uafklarede mere holdningsmæssige spørgsmål for derefter at udfærdige den 
endelige indstilling til ministeren. 

 

Målsætninger som udgangspunkt 
Bæredygtigheden af den jagtlige udnyttelse af en konkret art skal ses i forhold til den fastsatte målsætning 
for arten. Om sammensætningen og størrelsen af afskydningen er bæredygtig skal ses i forhold til denne 
målsætning. Der bør i princippet beskrives en forvaltningsmæssig målsætning for alle jagtbare arter. 
Målsætningen kan være på nationalt niveau eller regionalt/ lokalt niveau og tage udgangspunkt i evt. 
internationale målsætninger.  
 
For mange arter eksisterer ikke data, der for nuværende gør det muligt at beskrive det naturlige 

bestandsniveau og hermed udarbejde en egentlig målsætning. For nogle arter er det dog ikke nødvendigt 

med en detaljeret målsætning (se Eksempel 8 i bilag). Fastsættelse af målsætning for en given art sker i 

sammenhæng med at arten indstilles til behandling. 

Målsætninger har igennem tiden oftest været fastsat alene som et antal, f.eks. ynglebestandens størrelse 

eller antallet af trækkende fugle.  

Som udgangspunkt vil både jægere og ikke-jægere i mange tilfælde have en fælles interesse i at bestandene 

er så store og robuste som muligt. Overfor dette ønske kan være et ønske om at mindske bestanden i 

forhold til det maksimalt mulige, som følge af skader. Krondyr og gæs er eksempler på dette.  

En målsætning fastsat alene som et antal giver i mange tilfælde ikke ret god mening, eksempelvis for 

krondyr. En målsætning om bestandens alders- og kønssammensætning og udbredelse er ofte relevant for 

standvildt.  

Målsætninger vil derfor i høj grad være artsspecifikke, og kunne beskrive mål for alders- og kønsfordeling, 

udbredelse nationalt, regionalt og lokalt.  

For hare vil regionale og lokale mål for bestandene eksempelvis være oplagte.  
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For en art som ringdue vil et overordnet nationalt forvaltningsmæssigt mål eksempelvis kunne være 

"fortsat opretholdelse af en gunstig bevaringsstatus", snarere end et absolut antal. Og målsætninger for 

udbredelse, alders- og kønssammensætning er åbenlyst irrelevante.  

Pointen er, at målsætninger i høj grad vil skulle være artsspecifikke for at give mening. Og et antal vil i 

mange tilfælde ikke være en hensigtsmæssig målsætning. Målsætninger kan således være mere eller 

mindre detaljerede, afhængigt af artens bevaringsstatus, bestandsudvikling, bevægelsesmønster med 

mere. 

Udgangspunktet er, at der skal være en operationel sigtelinje i form af målsætningen, som afskydningen 

kan sammenholdes med: Ændringer i grundlaget for jagttiden kan bero på populationens størrelse, køns- 

eller alderssammensætning, geografisk udbredelse m.m.  

Pointen her er, at der med fastsættelsen af en målsætning skabes respekt om en automatik i enten at 

fastholde, reducere eller øge afskydningen (jagttiden) Den hidtidige bekymring blandt organisationerne for 

at "åbne eller "lukke" for jagt på en given art, uden faglige begrundelser, vil dermed forsvinde.  

Hvis internationale forpligtelser hindrer fastsættelse af en jagttid, kan der selvsagt ikke fastsættes en 

sådan. Hvis der efter en organisations vurdering ikke er biologiske begrundelser for ikke at kunne fastsætte 

en jagttid, kan organisationen naturligvis søge at ændre de juridiske forudsætninger politisk.  

Målsætningerne udarbejdes på baggrund af først anbefaling fra "Arbejdsgruppen om jagttider" og derefter 

behandling og anvendelse af Vildtforvaltningsrådet i forbindelse med den samlede indstilling af jagttider til 

ministeren. Målsætningerne vil desuden kunne anvendes til løbende evaluering af artens status, herunder 

effekten af en eventuel jagttidsændring. 

Figur 
Oversigt over cyklus for drøftelse af jagttider 
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De konkrete "spørgsmål" som skal belyses for en given art 

Juridiske forudsætninger  

1. Kan der i overensstemmelse med Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet fastsættes jagttid på 

arten?  

2. Er det i overensstemmelse med øvrige internationale forpligtelser at fastsætte en jagttid på arten?  

3. Kan der i henhold til den til enhver tid gældende lov om jagt og vildtforvaltning fastsættes jagttid på 

arten? 

 

Biologiske forudsætninger 

 

4. Hvordan er arterne listet på den Globale, den Europæiske og den Nationale rødliste?  

4.5. Har bestanden af arten en gunstig bevaringsstatus, - herunder henset til ovennævnte rødlistestatus, -

eller er arten i en positiv udvikling, set i forhold til målsætningen? Hvis en art er i tilbagegang, er det så i 

overensstemmelse med målsætningen? 

5.6. Hvis arten er i tilbagegang, hvordan vil jagt så bidrage til denne tilbagegang?  

7. Kan jagttiden fastsættes som led i udmøntning af en eventuel målsætning omkring en nærmere 

beskrevet hensigtsmæssig bestandssammensætning eller størrelse? 

6.8. Med mindre det er målsætningen, - bidrager jagten så i væsentligt omfang til at holde bestanden under 

naturens bærekapacitet. 

 

Etiske overvejelser 

7.9. Er det i overensstemmelse med de jagtetiske regler at fastsætte en jagttid på arten, herunder  

- Kan det nedlagte vildt anvendes til noget fornuftigt, som f.eks. konsum, pelsværk eller trofæ? 

og/eller har jagten et konkret forvaltningsmæssigt sigte? 

- Kan der fastsættes en jagttid på arten, uden væsentlig risiko for forveksling med andre lignende 

arter, som ikke kan tåle en jagt (f.eks. ved at tillade eller begrænse jagttid i specifikke 

naturtyper i dele af landet)?  

8.10. Kan en jagttid på arten fastsættes uden væsentlige utilsigtede adfærdsmæssige ændringer, 

herunder i forhold til mulighederne for at opleve trækkende og rastende flokke af arten?  

9.11. Kan der fastsættes en jagttid på arten, uden negativ påvirkning af artens afkom?  

10.12. Kan der fastsættes en jagttid på arten, uden derved at skabe en risiko for uforsvarlig jagt 

(herunder anskydninger) 

 

  

Commented [AL2]: Jf. arbejdsgruppens indstilling så 
har jeg slettet ordlyden med at den Europæiske kun 
inddrages i "fagligt relevante tilfælde".  

Commented [AL3]: Arbejdsgruppen indstiller, at det er 
bærekapacitet der anvendes og ikke ordet bæreevne, der 
dækker over noget andet.  
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Noter til udvalgte konkrete spørgsmål 
 

Ad spørgsmål 4) 

De konkret nævnte lister bruges til, at få en indikation af arternes bevaringsstatus. Den Globale og den 
Europæiske rødliste, er relevant i forhold til trækvildtet. Den nationale rødliste er relevant i forhold til 
standvildtet. Det bemærkes, at rødlisterne ikke i sig selv har nogen juridisk betydning, men den globale 
rødliste ligger til grund for arternes status under vandfugleaftalen (The African-Eurasian Migratory 
Waterbird Agreement (AEWA)), som Danmark er forpligtet af, i det omfang der ikke er taget forbehold fra 
enten EU's eller dansk side. 
 

Rødlisterne kan indgå i faglige drøftelser af om jagten reguleres således, at den sker efter økologiske og 

etiske principper og under varetagelse af hensynet til beskyttelse af vildtet, især af sjældne og truede arter, 

jf. Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning §1, stk. 3.  

Rødlisterne bør ikke bruges statisk, idet den nyeste viden som universiteterne lægger til grund for en arts 

rødlistning bør anvendes, desuagtet at selve den fysisk udarbejdede liste evt. ikke er opdateret.   

Ad. spørgsmål 5)  

Kompensatorisk dødelighed skal forstås sådan, at jagten ikke øger den samlede dødelighed for arten, fordi 

dødeligheden som følge af sult eller andre faktorer ud over jagt, ville medføre at et tilsvarende antal 

individer ville dø. Den samlede dødelighed i bestanden vil således være den samme set over et år, uanset 

om der er jagt eller ej, hvis jagt er "kompensatorisk". I andre tilfælde er jagtens indflydelse "additiv". 

 

Ad. spørgsmål 8)  

Jagt kan, ligesom en række andre rekreative aktiviteter, indebære at individer og flokke skræmmes på kort 

eller længere sigt. Det er vigtigt, at der også i forbindelse med jagt er et hensyn til andre naturbrugere som 

sikrer, at oplevelsesmulighederne for ikke-jægere ikke forringes. Jagt må således ikke indebære, at det ikke 

er muligt at opleve uforstyrrede rastende flokke af fugle og pattedyr og individer af pattedyr. Der er 

enighed om, at på den ene side kan en vis forstyrrelse i forbindelse med jagtens udøvelse på f.eks. 

vandfugle ikke kan undgås, men også at det skal være muligt for naturbrugere at opleve ikke-forstyrrede 

flokke af fugle samt flokke og individer af pattedyr. Ikke-jægeres oplevelse af vildtet skal kunne finde sted 

på arealer, hvor arten ikke jages (reservater og lignende). Respekten for de jagtetiske reglers angivelse af 

retningslinjer for jagtens hyppighed skal sikre mulighed for også at opleve vildtet på arealer med jagt. 

 

Commented [AL4]: Jeg har slettet ordlyden med, at 
den Europæiske kun i nogle tilfælde er relevant.  

Commented [AL5]: Denne sætning slettes.  
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1. Baggrund 

Af Vildtforvaltningsrådets (VFR) principper for fastsættelse af jagttider 
(Anonym 2016 og opdatering 2021, under forberedelse) fremgår, at Rådet 
ønsker målsætninger og kriterier for arter eller artsgrupper.  

Udgangspunktet er, at målsætningen skal give en operationel sigtelinje for 
en given art, som forvaltningen og herunder afskydningen kan sammenhol-
des med. Ændringer i grundlaget for jagttiden kan bero på bestandens sta-
tus, såsom størrelse, udviklingstendens, køns- eller alderssammensætning, 
geografisk udbredelse m.m. Målsætningerne er værdibaserede, dvs. de af-
spejler et samfundsmæssigt ønske om, og afvejning af, hvad man gerne vil 
opnå inden for de juridisk mulige rammer. Kriterierne, som målsætningerne 
skal holdes op imod, kan være af biologisk, af juridisk (f.eks. internationale 
forpligtelser), samfundsøkonomisk karakter eller baseret på natursyn og eti-
ske holdninger. Nærværende notat præsenterer VFR’s opdaterede målsæt-
ninger (kapitel 4) og DCE’s opdaterede vurderinger af de enkelte kriterier 
(kapitel 3) - til brug for fastsættelse af jagttider på danske vildtarter med 
virkning fra 2022. Kriterierne er udvalgt i dialog med VFR, men den faglige 
beskrivelse af kriterierne, som de fremstår i dette notat, er DCE alene ansvar-
lig for, dog med undtagelse af to etiske kriterier.  

Målsætninger og kriterier for danske jagtbare arter blev første gang introdu-
ceret i forbindelse med forhandlinger om jagttidsrevisionen i 2017 (implemen-
teret i jagttiderne i 2018; Madsen 2017), og ved evaluering af jagttiderne for 
udvalgte arter i 2019 (implementeret i jagttiderne i 2020; Madsen 2019).  
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2. Valg af kriterier og målsætninger 

Målsætningerne er besluttet af VFR’s parter efter indstilling fra VFR’s arbejds-
gruppe for revision af jagttider (Jagttidsgruppen), Jagttidsgruppen, som har 
fungeret siden jagttidsrevisionen i 2018, har som mandat at gennemgå det 
faglige, biologiske grundlag for jagttider udarbejdet af DCE (Asferg m.fl., 
2016; Christensen m.fl., 2019) og lave en indstilling af jagttider til VFR baseret 
på målsætninger og dertil hørende kriterier. Dog har den nationale hjorte-
vildtgruppe under VFR foretaget indstillingen for hjortevildtet. I sidste ende 
er det VFR, der indstiller jagttiderne til Miljøministeren. Jagttidsgruppen be-
står af fagligt udpegede repræsentanter fra VFR’s parter: Landbrug & Føde-
varer (formandsskab), Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Dansk 
Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsfor-
ening. Miljøstyrelsen (MST) er sekretær for gruppen og indhenter faglig viden 
hos DCE i den udstrækning, der er behov for dette. Ved de seneste to jagttids-
revisioner (2018 og 2020) har VFR benyttet målsætningerne som grundlag for 
indstillingen for hovedparten af arterne.  

Som et instrument i forhold til jagtlig udnyttelse af bestande skal målsætnin-
gerne være operationelle, dvs. målbare og konkrete, således at 1) det er klart 
på hvilke præmisser, indstillingerne er gjort og 2) man kan vurdere, om et 
givent forvaltningstiltag giver den ønskede effekt i forhold til målsætningen. 
VFR’s Jagttidsgruppe har tilstræbt at lave målsætninger, der er enkle at forstå, 
og som kan bruges i en evaluering ved efterfølgende jagttidsrevisioner.  

DCE har udarbejdet de faglige kriterier, som målsætninger skal holdes op 
imod, og foretaget de faglige vurderinger for de enkelte artsspecifikke krite-
rier, dog med to undtagelser, nemlig etiske konflikter og værdi, som Jagttids-
gruppen selv har foreslået og vurderet. For en række kriterier er det artsspe-
cifikke vidensgrundlag utilstrækkeligt til en kvantitativt funderet vurdering, 
og vurderingerne er hovedsageligt kvalitative ekspertvurderinger. DCE’s 
vurderinger af kriterierne er foretaget i en intern høring blandt fagkolleger. 
Jagttidsgruppen har haft mulighed for at kommentere fagligt på vurderin-
gerne.  

Dette notat giver en opdatering for arterne, som er omfattet af jagttidsrevision 
2022, baseret på en gennemgang af dokumenterede ændringer i bestands- el-
ler beskyttelsesstatus for arterne. Bestandsstatus er beskrevet i et andet doku-
ment (Vildtbestande og jagttider i Danmark – Det biologiske grundlag for 
jagttidsrevisionen 2022. Rapport fra DCE, 2021 under forberedelse).  
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3. Kriterier 

3.1 Bestandskategori 
I henhold til EU habitatdirektivet er der i medlemslandene en forpligtelse til 
at opretholde gunstig bevaringsstatus for bilagsarter; for pattedyrarter uden 
direktivforpligtelser er der dog ikke et sådant krav. I henhold til EU fuglebe-
skyttelsesdirektivet gælder, at det er et overordnet formål at opretholde eller 
tilpasse alle fuglebestande på et niveau, som især imødekommer økologiske, 
videnskabelige og kulturelle krav, og samtidig tilgodeser økonomiske og re-
kreative hensyn. Dette formål sidestilles med gunstig bevaringsstatus. Det 
fremgår direkte af direktiverne, at for jagtbare arter må jagten ikke være i strid 
med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i arternes udbredelsesom-
råder. Jagt skal ske ud fra princippet om en fornuftig udnyttelse (’wise use’) 
og en økologisk afbalanceret regulering af arterne.  

Der gælder mere generelle forpligtelser i henhold til forskellige konventioner, 
især Bern-konventionen og Bonn-konventionen, men også Biodiversitetskon-
ventionen. 

Begrebet gunstig bevaringsstatus er ikke operationelt egnet i forbindelse med 
jagttidsrevisionen. For fugle i EU har EIONET udviklet en kategorisering af 
bestandsstatus, som tager afsæt i IUCN’s rødliste-kriterier, overført til det re-
gionale EU-niveau. Her opereres med følgende kategorier af bestandsstatus: 
Sikker, Ukendt, Faldende, Truet eller ikke vurderet (NA)(http://bd.eio-
net.europa.eu/article12/species, gældende for 2013-2018). For pattedyr fore-
ligger der ikke tilsvarende kategorisering. For de to arter omfattet af EU habi-
tatdirektivet (ilder og bæver) er angivet bevaringsstatus. 

Tilsvarende har Vandfugleaftalen (AEWA) en specifik klassifikationsnøgle 
for trækkende vandfuglebestandes status, sammensat af IUCN rødliste-krite-
rier og bestandsstatus (populationsstørrelse, trend (se: http://iwc.wet-
lands.org/index.php/aewatrends8 og DCE Rapport 2021 under forbere-
delse). I vurderingerne relateret til jagttidsrevision er der for trækkende vand-
fugles vedkommende set på den samlede bestands status (flywaybestand) ba-
seret på AEWA’s kriterier og EU’s kriterier, men i tilfælde, hvor en art særskilt 
er listet på den danske rødliste, er det endvidere vurderet, om jagt på arten 
kan have en negativ effekt på den nationale bestand. For stationære arter (pri-
mært pattedyr, men også agerhøne, tyrkerdue, krage, husskade, råge) er be-
standsstatus opgjort på basis af Dansk Ornitologisk Forenings punkttællinger 
(Eskildsen m.fl., 2020), vildtudbyttet, national udbredelse og rødlistning. For 
visse arter er vildtudbyttestatistikken det eneste pejlemærke for bestandsud-
viklingen. For pattedyrarter, som p.t. ikke har jagttid, f.eks. grævling, forelig-
ger ikke noget indeks for bestandenes udvikling, og her er anvendt ekspert-
viden. For udviklingstendenser er anvendt de sidste ti års udvikling (se DCE 
Rapport 2021 vedrørende artsspecifikke detaljer). 

Problemarter og uproblematiske arter: For arter, der volder problemer i for-
hold til økonomiske, sundheds-, sikkerhedsmæssige interesser eller særlig 
sårbar biodiversitet ud over det helt lokale niveau, kan der være ønsker om at 
fastholde eller reducere en bestandsstørrelse for at mindske skadesomfanget. 
Jagt og regulering kan bruges som forvaltningsværktøj. Bestandskontrol an-

http://bd.eionet.europa.eu/article12/species
http://bd.eionet.europa.eu/article12/species
http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8
http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8
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vendes eksempelvis i forhold til rovdyr (f.eks. på ynglesteder for truede eng-
fugle), vildsvin (for at undgå spredning af svinepest) og gæs (for at undgå 
markskader, påvirkning af sårbar biodiversitet og økosystemer eller reducere 
risiko for kollisioner med fly). Nogle arter er direkte uønskede i Danmark 
(vildsvin; invasive arter som amerikansk mink, mårhund, nilgås). Andre arter 
giver ikke anledning til problemer (ud over eventuelle lokale tilfælde af ska-
der), hvilket primært kan tilskrives, at de har mere naturlige levesteder, f.eks. 
akvatiske miljøer eller enge. Det er ikke muligt at lave en entydig opdeling af 
’uproblematiske’ arter og ’problemarter’. Problemarter bør defineres på bag-
grund af de samfundsmæssige problemer, som en given art kan forårsage i 
forhold til økonomiske interesser (landbrug, skovbrug, fiskeri, bebyggelse, di-
ger), fødevaresikkerhed (smitterisiko), sundhed (zoonoser, støj), risiko for fly-
sikkerhed eller risiko i forhold til truet biodiversitet og økosystemer. Der er 
imidlertid ikke fagligt grundlag for at kvantificere skadesomfanget forårsaget 
af forskellige arter. En given art kan også ændre adfærd eller bestandsstatus, 
så den kan gå fra at være uproblematisk til problematisk (f.eks. måger og rå-
ger der i stigende grad yngler i byer og giver anledning til støjgener). Opde-
lingen i de to kategorier er primært sket på baggrund af arter omfattet af Vildt-
skadebekendtgørelsen. 

Baseret på ovenstående gennemgang kan der laves en sammensat klassifice-
ring af arterne ud fra bestandenes status, og om de er problematiske eller ej:  

Bestandskategorier:  

1. ’Uproblematiske’ arter med sikker status (stigende eller sta-
bile bestandstal).  

2. ’Uproblematiske’ arter i tilbagegang  

3. ’Uproblematiske’ arter med usikker status  

4. ’Problemarter’ og uønskede arter med sikker status (sti-
gende eller stabile bestandstal)  

5. ’Problemarter’ i tilbagegang  

6. ’Problemarter’ med usikker status. 

3.2 Bærekapacitet 
Jagtens indflydelse på bestande vil afhænge af bestandenes udviklingstrin, 
groft sagt hvorvidt de er på et niveau, som er bestemt af omgivelsernes bære-
kapacitet eller ej. Dette emne er udførligt diskuteret i forbindelse med jagt-
tidsrevisionen i 2010 (Noer m.fl., 2009). I de jagtetiske regler refereres der til 
’høstprincippet’: ’Al jagt skal tage hensyn til bestandenes størrelse, således at 
der kun nedlægges en del af det naturlige bestandsoverskud. Er der tvivl, skal 
der jages efter forsigtighedsprincippet’ (https://mst.dk/friluftsliv/jagt/om-
at-gaa-paa-jagt/jagtetiske-regler/). Hvis man skal bruge dette i en operatio-
nel konkret målsætning, kræver det, at bærekapaciteten (oftest udtrykt i be-
standsstørrelse eller -tæthed) og jagtens indflydelse på bestanden kan estime-
res. Der er i den internationale litteratur eksempler på, at bærekapaciteten har 
kunnet estimeres, primært for arter af standvildt (pattedyr og fugle). Det er 
blevet anvendt til at praktisere jagt i henhold til ’høstprincippet’ eller til at 
maksimere jagtudbyttet ved at holde bestanden på halvdelen af bærekapaci-
teten, hvor bestandsvæksten er maksimal. I langt de fleste tilfælde med store, 
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vidt udbredte og migrerende bestande er det imidlertid svært at estimere bæ-
rekapaciteten, og der foreligger meget få undersøgelser af danske landskabers 
bærekapacitet for forskellige vildtarter.  

Endvidere kan det være svært at skelne mellem, om en art har nået bæreka-
pacitet eller er kontrolleret på et stabilt niveau pga. menneskelig efterstræ-
belse. Eksempler på sidstnævnte kommer især fra tilfælde, hvor der har været 
en overudnyttelse af en bestand (f.eks. historisk kontrol/overudnyttelse af 
kronvildt, sæler, skarv, svaner, gæs), hvor man har registreret en eksponentiel 
bestandsvækst efter ophøret af efterstræbelse. Her er det efterfølgende iagtta-
get, at bestanden har stabiliseret sig på en niveau, der sandsynligvis repræ-
senterer bærekapaciteten. Her antages det, at bestanden primært er begrænset 
af naturlige forhold som fødekilder, egnede ynglesteder eller naturlig præda-
tion. Endvidere skal det bemærkes, at bærekapaciteten ikke er stabil, men 
tværtimod dynamisk og under kraftig forandring, forårsaget af menneske-
skabte forandringer af landskabet, ressourceudnyttelse (f.eks. fiskeri som æn-
drer fødegrundlaget for sæler og skarv), eutrofiering af vandmiljøet, præda-
torkontrol, invasive arter (som giver nye fødekæde-interaktioner) og klima-
ændringer.  

For de fleste arter er bærekapaciteten ikke kendt. I dansk sammenhæng er der 
på nuværende tidspunkt kun ét tilfælde, kortnæbbet gås, hvor jagten regule-
res ud fra demografiske forhold i bestanden. Her er iværksat en international 
adaptiv jagtforvaltning med årlig vurdering af bestandsstatus og jagtens ind-
flydelse. Her er der er evidens for, at bestanden ikke har nået bærekapacitet 
(Madsen m.fl., 2017; Johnson m.fl., 2020). Hvor der er usikkerhed om bæreka-
paciteten, kan man som indirekte mål se på langtidsudviklingen (trenden) i 
en given bestand. Hvis trenden er stigende, er det tegn på, at bærekapaciteten 
endnu ikke er nået. Hvis trenden er stabil eller negativ, kan det være tegn på, 
at bærekapaciteten er nået (og muligvis faldende som udtryk for at livsbetin-
gelserne er under forværring). Det kan dog også være udtryk for, at den sam-
lede påvirkning af bestanden fra jagt, regulering og andre antropogene på-
virkninger, for eksempel trafikdrab, forstyrrelse, prædation fra invasive arter 
og forgiftning, er for stor. Med mindre der foreligger konkret populationsbi-
ologisk evidens for at arter har nået bærekapacitet, er der i dette notat anvendt 
bestandenes langtidstrend som indikator for, om bærekapaciteten er nået eller 
ej, men det skal tages med ovennævnte forbehold.  

3.3 Jagtens indflydelse på bestande  
Hvis en bestand er på, eller nærmer sig, bærekapacitet, vil jagtdødeligheden 
kunne kompenseres ved, at de nedlagte individer levner bedre muligheder 
for de overlevende. I en bestand i vækst eller nedgang er det mere sandsyn-
ligt, at jagtdødeligheden er additiv, dvs. skal lægges til den naturlige dødelig-
hed. I dette notat er anvendt langtidstrenden i bestandene til at vurdere om 
bestanden er på bærekapacitet og om jagtdødeligheden må antages primært 
at være additiv eller kompensatorisk. Generelt er jagtens indflydelse på be-
stande imidlertid dårlig kendt, da der generelt er usikkerhed om bestandenes 
størrelse eller det samlede jagtudbytte (for trækkende arter sammenlagt på 
tværs af landegrænserne inden for udbredelsesområdet), eller begge. Det er 
senest vist i en analyse for grågås i Nordvesteuropa, at der sandsynligvis er 
skævheder i både bestandsestimater og antallet af nedlagte individer (jagt og 
regulering). Dette betyder konkret for grågås, at der er alt for store usikkerhe-
der til at udføre en adaptiv forvaltning baseret på de foreliggende data (John-
son & Koffijberg, 2021). I dette notat er jagtens indflydelse vurderet ud fra 
bestandsstørrelser, trends og jagtudbytter, men generelt er vurderingerne 
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omfattet af stor usikkerhed. Der er få eksempler på, at datagrundlaget tillader 
robuste vurderinger. For kortnæbbet gås er et stigende jagttryk, som reguleres 
adaptivt i Norge og Danmark baseret på systematiske, opdaterede data og 
modeller, årsag til, at bestanden har stabiliseret sig inden for det sidste årti 
(Madsen m.fl., 2017; Johnson m.fl., 2020). For den faldende Østersøbestand af 
ederfugl har demografiske analyser sandsynliggjort, at den nuværende jagt 
(kun jagt på hanner) ikke bidrager betydningsfuldt til den nuværende ned-
gang i bestanden (Tjørnløv m.fl., 2019). 

Jagt kan potentielt set endvidere have en indirekte effekt på bestande. Jagt 
kan give anledning til forstyrrelse af vildtet, hvilket kan medføre, at arterne 
fortrænges fra kritiske ressourcer i form af føde eller rastepladser1. Øget sky-
hed kan forstærke sådan en effekt. Ultimativt kan forstyrrelser betyde redu-
ceret overlevelse eller yngleevne, og derved kan forstyrrelser have en effekt 
på bestandsniveau. For langt de fleste arters vedkommende foreligger der 
ikke dokumentation for populationsmæssige konsekvenser af forstyrrelser. 
Her gives tre danske eksempler, der belyser mulige effekter: 1) Oprettelse af 
jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder i danske kystnære Fuglebeskyttelses-
områder medførte en markant stigning i antallet af efterårsrastende vand-
fugle, hvilket primært må tilskrives en forlængelse af opholdstiderne hos de 
rastende fugle, der ellers ville være fortrukket (Madsen 1998a; Clausen m.fl., 
2013). 2) Tilsvarende kan stigningen i antallet af efterårsrastende hjejler og 
storspover efter jagtfredning i Danmark både være udtryk for en direkte ef-
fekt i form af øget overlevelse og en indirekte effekt i form af reduceret for-
styrrelse, som har forbedret arternes mulighed for at forblive i Danmark (Mel-
tofte m.fl., 2009). 3) Motorbådsjagt i Vadehavet fortrængte tidligere ederfugle 
fra de indre dele af Vadehavet, som havde det rigeste fødegrundlag; da der 
blev indført stop for jagt fra motorbåd i Vadehavet omfordelte ederfuglene 
sig (Laursen & Frikke, 2008). Da det blev vist, at kropskonditionen hos eder-
fugle var bedre på de foretrukne habitater end udenfor, kan det antyde, at de 
tidligere jagtlige forstyrrelser havde en fitness-konsekvens (Laursen m.fl., 
2016). Eksemplerne antyder, at der før reservatoprettelserne og fredningerne 
har været er et stort uudnyttet potentiale i Danmark for arterne, der blev 
’skubbet’ væk fra ressourcerne og - for visse arter - længere sydpå på trækru-
ten pga. forstyrrelser. Denne effekt må især formodes at gøre sig gældende 
for arter, der optræder i flokke. Da der foregår jagt på ænder og gæs i hoved-
parten af landene på den østatlantiske trækrute, er det muligt, at den jagtlige 
forstyrrelse sammenlagt kan have en effekt på bestandsniveau. Dette er ikke 
dokumenteret konkret, men er en mulig effekt, især hvis bestandene er be-
grænsede af forhold i overvintringsområdet (Madsen & Fox, 1997).  

3.4 Forvekslingsmuligheder  
Selv om jægerne i Danmark er trænede i artsbestemmelse, vil det under visse 
jagtformer være svært helt at undgå forveksling mellem en jagtbar art og 
nærtstående arter, som måske ikke har jagttid. Da forveksling må antages at 
være en undtagelse, vil den i de fleste tilfælde ikke have en kritisk effekt på 
en ikke-jagtbar arts status. For en række arter er der imidlertid et geografisk 
og tidsmæssigt overlap i forekomsten af nærtstående arter eller underarter 
med forskellig bevaringsstatus. Det gælder f.eks. skovmår versus husmår, taj-

 
1 Jagtlig forstyrrende effekt kan også anvendes positivt i forvaltningsmæssig sam-
menhæng, idet man aktivt kan fortrænge vildtet fra områder, hvor det er uønsket til 
områder, hvor det er ønsket. Dette kan eksempelvis være hjortevildt eller gæs. 
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gasædgås versus tundrasædgås, mørkbuget versus lysbuget knortegås, bal-
tisk sildemåge versus andre store måger, samt små dykænder, visse svømme-
ænder og vadefugle. Af hensyn til at sikre bevaringsstatus for en truet art/un-
derart kan det være nødvendigt at indskrænke eller lukke jagten, ikke kun på 
den truede, men måske også den nærtstående art. Dette er sket i de senere 
jagttidsrevisioner i form af lokale jagttider eller totalt ophør af jagt. 

3.5 Forstyrrelsesfølsomhed 
Nogle arter er mere forstyrrelsesfølsomme end andre, afhængigt af artens fy-
siologiske tilstand, sociale struktur og adfærd, herunder flokdannelse, samt 
den rumlige fordeling af føderessourcer og adgang til rastepladser. Jagt kan 
medvirke til en forstyrrelse af en art, som kan blive fortrængt fra en ressource 
og levested, enten lokalt, regionalt eller endog nationalt. Eksemplet med for-
styrrelse af ederfugl i Vadehavet ovenfor (Afsnit 3.3) antyder, at fuglene blev 
fortrængt fra en optimal til en suboptimal habitat. Konsekvenserne af forstyr-
relser for individet eller arten forbliver oftest ukendt, men kan i ekstreme til-
fælde forårsage stresstilstand og reduceret fitness. Forstyrrelser, som af dyr 
og fugle opfattes som en prædationsrisiko, er en vigtig parameter i arternes 
opfattelse af en trussel, og dermed deres forstyrrelsesfølsomhed. Forstyrrel-
sesfølsomheden resulterer i, at arterne udviser flugtafstande, der relaterer sig 
til de påførte trusler. Den afstand forlænges ikke bare i forhold til den speci-
fikke prædationsrisiko (f.eks. jagt), men generelt i relation til menneskelig 
færdsel, således at følsomheden forstærkes og tabet af habitat (midlertidigt) 
forværres. I dette notat vurderes forstyrrelsesfølsomhed ud fra et indeks, som 
inkluderer (a) artens nærhed til forstyrrelseskilder (på land/ved kysten, ud 
for kysten eller fjernt fra kysten), (b) rumlig fordeling, (c) flokstørrelse, (d) fø-
devalg og (e) om den er jagtbar eller ej. Indekset er udviklet for følsomhed i 
forhold til jagt hos vandfugle, der raster i Danmark, med fokus på andefugle 
(Madsen m.fl., 1998 og valideret med feltforsøg i Madsen 1998a, 1998b).  

Der er udviklet andre følsomhedsindeks, bl.a. for havfugles følsomhed over 
for trusler som f.eks. skibs- og helikoptertrafik eller havvindmølleparker. 
Blandt havdykænder bliver sortand og fløjlsand rangeret som særligt føl-
somme, mens havlit og ederfugl klassificeres som moderat følsomme (Garthe 
og Hüppop, 2004; Schwemmer m.fl., 2011). 

I forhold til indekset for vandfugle i Danmark, der dækkede situationen i 
1990’erne, har især to arter, nemlig sortand og fløjlsand, ændret rumlig forde-
ling i danske farvande. Før 1990 var sortand primært forekommende i Ålborg 
Bugt og Sejerøbugten. I de senere år forekom specielt sortand, men også fløjl-
sand, mere udbredt i de indre danske farvande. Denne ændring i fordeling 
har gjort, at arternes forekomst og motorbådsjagtens intensitet overlapper i 
højere grad, end det har været tilfældet tidligere. Både sortand og fløjlsand 
forekommer i høje antal tæt på kysten, men findes også længere til havs. Ar-
terne forekommer ofte i blandede flokke. Som konsekvens af den ændrede 
fordeling er følsomheden hos de to arter steget. Eksemplet viser, at forstyrrel-
sesfølsomhed er dynamisk og bør revurderes løbende. 

3.6 Særlige etiske konflikter  
Dette kan omfatte særlig risiko for anskydning og jagtformer, som kan give 
konflikt med andre interessegrupper. Der henvises til VFR’s princippapir 
(Anon. 2016).  
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3.7 Værdi  
Det er et grundlæggende princip i dansk jagt- og vildtforvaltning, at vildt 
nedlagt under rekreativ jagt skal repræsentere en værdi i form af kød, pels 
eller trofæ m.v. Der henvises til VFR’s princippapir (Anon. 2016). 

3.8 Evolutionære hensyn  
Jagtlig udnyttelse vil kunne medføre en selektion, således at bestandens indi-
vider over generationer ændrer karakter på grund af ændret genetisk sam-
mensætning. Dette kan f.eks. være øget skyhed (som dog også ofte har en ud-
præget tillært komponent), udseende (f.eks. trofæ- eller kropsstørrelse) og 
livshistorie (reduceret gennemsnitsalder ved reproduktion fører til tidligere 
kønsmodenhed, hvilket typisk også medfører mindre kropsstørrelse). For 
danske arter vil denne problemstilling især omfatte hjortevildt, hvor især han-
dyr mange steder er udsat for en unaturlig høj dødelighed forårsaget af trofæ-
jagt, hvilket kan indebære risiko for selektion for tidligere kønsmodenhed og 
mindre kropstørrelse. 
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4. Anvendelse af kriterierne til målsætninger 
for arter  

Ad. 3.1, 3.2 og 3.3 sammenlagt: For de ’uproblematiske’ arter er målsætnin-
gen, at opnå bestande, der er så store som muligt, og som fortsat forbliver 
uproblematiske. Hvis der er fagligt belæg for, at en given bestand ikke er på 
bærekapacitet, og at dette er forårsaget af en jagtlig udnyttelse, kan man enten 
vælge at sigte efter et mål, som udgør et historisk kendt bestandsniveau, en 
tæthed af individer eller ynglepar eller en vækst i bestandsstørrelsen inden 
for en given tidsramme. Hvis der ikke er indicier for, at jagt begrænser den 
nuværende bestandsstørrelse, og at bestanden er tæt på bærekapacitet, er må-
let at holde et stabilt bestandsniveau. For uproblematiske arter i tilbagegang 
er målsætningen at genoprette en given bestand, enten til en opnåelig bære-
kapacitet eller et historisk niveau (eller tæthed). Målsætningen kan være en 
øget bestandsstørrelse eller –tæthed, alternativt en vækst i bestandsstørrelsen, 
inden for en given tidsramme. For uproblematiske arter med ukendt be-
standsstatus er målsætningen at opnå en sikker bestandsstatus, og arterne 
skal have jagtfred indtil sikker bestandsstatus er dokumenteret.  

For ’problemarter’ med sikker bevaringsstatus vil en målsætning afspejle en 
afvejning mellem forskellige interesser, under hensyntagen til bestandens le-
vedygtighed, bortset fra ekstreme tilfælde hvor tungtvejende, samfundsmæs-
sige interesser kan ’overrule’ (som for vildsvin). En målsætning kan udtryk-
kes som et ønske om at opretholde en stabil bestand; man kan fastlægge et 
konkret og praktisk opnåeligt bestandsmål som pejlepunkt for at sikre at en 
bestand ikke bryder sammen eller eksploderer (den nationale skarvforvalt-
ning og den internationale adaptive forvaltningsplan for kortnæbbet gås er 
eksempler på, at dette udføres i praksis). For problemarter i tilbagegang er 
målsætningen at sikre, at en given bestand opretholder sikker bestandsstatus 
(igen med undtagelser hvor tungtvejende, samfundsmæssige interesser kan 
’overrule’. For problemarter med ukendt bestandsstatus er målsætningen at 
opnå bestande med sikker status, med mindre at der er tungtvejende natio-
nale interesser i mod, og arterne skal have jagtfred indtil sikker bestandsstatus 
er dokumenteret.  

Ad. 3.4: Målsætningen er, at enhver jagt på en art ikke må påvirke status for 
en nærtstående art eller underart, som har ikke-sikker bestandsstatus. 

Ad. 3.5: Målsætningen er, at jagt skal tilrettelægges på en måde, så der tages 
hensyn til en arts følsomhed over for forstyrrelser, vurderet ud fra artsspeci-
fikke fysiologiske og adfærdsmæssige forhold og en vurdering af deres ad-
gang til fødesøgnings- og rastepladser og alternativer, hvis de fortrænges fra 
en given lokalitet.  

Ad. 3.6: Målsætningen er, at jagt skal være etisk forsvarlig og skal medvirke 
til at forhindre konflikter med andre rekreative interesser. Der henvises til 
VFR’s princippapir (Anon. 2016) for en uddybning. 

Ad. 3.7: Målsætningen er, at for rekreativ jagt skal vildtet repræsentere en reel 
værdi, enten i form af kød, trofæ eller pels. Vurdering af kødværdien er dog 
forbundet med en vis usikkerhed pga. individuel smag og erfaring med tilbe-
redning af vildt. Der henvises til VFR’s princippapir (Anon. 2016) for en ud-
dybning. 
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Ad. 3.8: Målsætningen er, at en afskydning ikke må føre til unaturlig selektion 
i en given bestand.  

Vildtforvaltningsrådets jagttidsgruppe har indstillet, at kriterierne 3.1-3.3 til-
lægges overordnet betydning for fastsættelse af målsætninger for arter og der-
for skal vægtes højest, mens kriterierne 3.4-3.8 tages op artsspecifikt, af-
hængigt af om der er særlige hensyn eller konflikter.  

Målsætningerne for arterne er forenklet til, om der ønskes en stigende be-
stand, en stabil bestand eller en stabil/evt. reduceret bestand i tilfælde af 
problemarter (se Tabel 1).  

For langt de fleste arter foregår der en overvågning, nationalt eller internatio-
nalt, som kan give en vurdering af udviklingstendenser i bestandene og gøre 
det muligt at opstille konkrete og målbare målsætninger (dog ikke for arter 
som grævling, hvor der hverken er overvågning eller jagtudbytte at støtte sig 
til). Det vurderes, at der skal gå mindst 3-4 år, og for de fleste arter sandsyn-
ligvis nærmere 5-8 år, før det er muligt at vurdere, om de aftalte tiltag (jagtti-
der) har haft en målbar effekt, med mindre at der opstilles et adaptivt koncept 
med tæt opfølgning. For de trækkende arter vil tiltag i Danmark sandsynlig-
vis ikke kunne stå alene for at opnå målsætningerne, men skal koordineres 
med de andre relevante lande i form af internationale forvaltningsplaner. 
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5. Opdatering 

Dette notat tager udgangspunkt i målsætningerne aftalt for midtvejsrevisio-
nen i 2020 (Madsen 2019). De aktuelle arter, der er vurderet, er angivet i ne-
denstående Tabel 1. Her er også inkluderet arter, som vurderet ved tidligere 
revisioner, men som ikke indgik på listen over arter, som ønskedes vurderet 
til 2022-revisionen. Målsætningerne er revurderet af VFR’s Jagttidsgruppe. 
Kriterierne for de enkelte arter er opdateret, og der er sket en revurdering 
for en række arter. Som beskrevet ovenfor, f.eks. i Afsnit 3.5, er tilstanden for 
flere kriterier dynamiske, enten fordi der er sket biologiske ændringer, eller 
fordi der er tilvejebragt ny viden eller gjort nye erkendelser. 
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https://pure.au.dk/portal/en/publications/establishing-a-reserve-network-for-waterfowl-in-denmark(b371cac0-7e9c-11dd-a5a8-000ea68e967b).html
https://pure.au.dk/portal/en/publications/establishing-a-reserve-network-for-waterfowl-in-denmark(b371cac0-7e9c-11dd-a5a8-000ea68e967b).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/james-henty-williams(ee38bf06-6fc8-446f-9b69-32d3552d3d23).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/implementation-of-the-first-adaptive-management-plan-for-a-european-migratory-waterbird-population-the-case-of-the-svalbard-pinkfooted-goose-anser-brachyrhynchus(075aefdc-060f-43e1-ba09-7808fe3b5580).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/implementation-of-the-first-adaptive-management-plan-for-a-european-migratory-waterbird-population-the-case-of-the-svalbard-pinkfooted-goose-anser-brachyrhynchus(075aefdc-060f-43e1-ba09-7808fe3b5580).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/implementation-of-the-first-adaptive-management-plan-for-a-european-migratory-waterbird-population-the-case-of-the-svalbard-pinkfooted-goose-anser-brachyrhynchus(075aefdc-060f-43e1-ba09-7808fe3b5580).html
http://www2.dmu.dk/Pub/FR742.pdf
https://pure.au.dk/portal/en/persons/thomas-kjaer-christensen(5554437a-52ef-4f5b-a1e8-7f22fbec1bee).html
https://pure.au.dk/portal/en/persons/thomas-kjaer-christensen(5554437a-52ef-4f5b-a1e8-7f22fbec1bee).html
https://pure.au.dk/portal/en/persons/morten-frederiksen(9cf63461-c895-43be-9c83-2193147a3d81).html
https://pure.au.dk/portal/en/publications/consequences-of-past-and-present-harvest-management-in-a-declining-flyway-population-of-common-eiders-somateria-mollissima(ca298427-d5de-40c8-adba-5d1b2dd31d2f).html
https://pure.au.dk/portal/en/publications/consequences-of-past-and-present-harvest-management-in-a-declining-flyway-population-of-common-eiders-somateria-mollissima(ca298427-d5de-40c8-adba-5d1b2dd31d2f).html
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Tabel 1. Opdaterede målsætninger og status for jagtbare arter i henhold til jagttiderne 2020/21 og arter, som VFR’s parter har ønsket vurderet i forhold til jagttidsrevisionen 2022.  Mufflon er 
ikke medtaget. Målsætningerne er besluttet af VFR’s Jagttidsgruppe; for hjortevildt dog af VFR’s nationale hjortevildtgruppe. Bestandskategori, bærekapacitet, jagtens eventuelle begrænsende 
effekt, forvekslingsrisiko, forstyrrelsesfølsomhed og risiko for unaturlig selektion er vurderet af DCE. Særlige etiske konflikter og værdi er vurderet af VFR’s Jagttidsgruppe. 
 

Art Målsætning  
National (N) 
Regional (R) 

Bestands-
kategori 

Bærekapacitet Begrænser jagt og regule-
ring bestanden                
(direkte / indirekte)? 

Forveks-
lings-risiko 

Forstyrrelses-
følsomhed 

Særlige etiske 
konflikter 

Kød (K) 
Trofæ (T) 
Pels (P) værdi 

Risiko for 
unaturlig  
selektion 

Aktuelt jagtbare arter 
Krondyr R N 4, lokalt 1 Ikke nået Ja, lokalt / ? Nej Høj Skyhed; die- 

givende hinder 
K/T: Høj Høj 

Dådyr R N 1, lokalt 4 Ikke nået Ja, lokalt / ? Nej Høj Skyhed; die- 
givende dåer 

K/T: Høj Høj 

Sika N  R 4?  Ikke nået Ja, lokalt / ? ? Høj Diegivende  
hinder 

K/T: Høj Høj 

Rådyr N 2 Muligvis nået regionalt Nej / ? Nej Lav Diegivende  
råer 

K/T: Høj Høj 

Vildsvin N 4 Ikke nået Ja / Nej Nej Lav  K/T: Høj  

Hare N 21  Muligvis nået regionalt Muligvis lokalt / ? Nej Lav  K: Høj  

Vildkanin N  R 4 Muligvis lokalt Muligvis lokalt / ? Nej Lav  K: Høj  

Ræv N R 4 ? Ja, lokalt / ? Nej Lav  T/P: Middel  

Husmår N  R 5 ? Ja, lokalt / ? Ja Lav  T/P: Middel  

Agerhøne N 21 / Truet Muligvis nået Muligvis lokalt / ?  Nej Lav  K: Høj  

Fasan N 2 / NA ? Muligvis lokalt Nej Lav  K: Høj  

Ringdue N R 4 / Sikker Ikke nået Sandsynligvis ikke / Nej Ja Lav  K: Høj  

Gråand N 2 / Fald ? ? / Muligvis Ja Middel  K: Høj  

Krikand N 1 / Sikker2 Ikke nået ? / Muligvis Ja  Høj  K: Høj  

Atlingand N 1 / Truet (y) ? ? / ? Ja Høj  K: Høj  

Knarand N 1 / Sikker Ikke nået ? / Muligvis Ja  Høj  K: Høj  

Pibeand N 1 / Sikker2 Muligvis nået ? / Muligvis Ja  Høj  K: Høj  

Spidsand N 1 / Sikker2 Ikke nået ? / Muligvis Ja  Høj  K: Høj  

Skeand N 1 / Sikker2 Ikke nået ? / Muligvis Ja Høj  K: Høj  
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Art Målsætning  
National (N) 
Regional (R) 

Bestands-
kategori 

Bærekapacitet Begrænser jagt og regule-
ring bestanden               
(direkte / indirekte)? 

Forveks-
lings-risiko 

Forstyrrelses-
følsomhed 

Særlige etiske 
konflikter 

Kød (K) 
Trofæ (T) 
Pels (P) værdi 

Risiko for 
unaturlig  
selektion 

Troldand N 1 / Sikker Muligvis nået Sandsynligvis ikke / Nej Ja Høj  K: Høj  

Bjergand N 1 / Sikker ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj  K: Høj  

Hvinand N 2 / Sikker Muligvis nået2 Sandsynligvis ikke / Muligvis Nej Middel  K: Høj  

Sortand N 1 / Sikker Muligvis nået Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Ederfugl N 25 / Truet ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Nej Middel Anskydning K: Høj  

Grågås N 4 / Sikker Ikke nået Muligvis / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Blisgås N 4 / Sikker Muligvis nået Sandsynligvis ikke / Nej Ja Høj Anskydning K: Høj  

Tajgasædgås N 1 / Sikker Ikke nået Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Tundrasædgås N 1 / Sikker ? Muligvis / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Kortnæbbet gås N 4 / Sikker Ikke nået Ja / Sandsynligvis ikke Ja Høj Anskydning K: Høj  

Canadagås N 5 / NA Ikke nået Muligvis / ? Nej Høj Anskydning K: Høj  

Blishøne N 2 / Sikker Ikke nået? Sandsynligvis ikke / ? Nej Middel Drivjagter K: Høj  

Dobbeltbekkasin N 1 / Fald (y) ? ? / Sandsynligvis ikke Ja Lav  K: Høj  

Skovsneppe N 1 / Sikker (y) ? Muligvis / Sandsynligvis ikke Nej Lav   K: Høj  

Sølvmåge N  R 5 / Fald (y) Muligvis nået Ja, lokalt / ? Ja Lav  K: Middel  

Krage N  R 5 / Sikker (y) ? ? / Nej Ja8 Lav  K: Middel  

Husskade N   R 5 / Sikker (y) ? Sandsynligvis ikke / Nej Nej Lav  K: Lav  

Arter uden nuværende jagttid som ønskes vurderet 
Ilder N  R 26 ? Muligvis lokalt / Nej Ja Lav  T/P: Middel  

Grævling N 3  ? Nej, ingen jagt / Nej Ja Middel  P: Middel  

Tyrkerdue N 2 / Sikker Muligvis nået Nej, ingen jagt / Nej Ja Lav  K: Høj  

Knortegås, mørkbuget N 1 / Sikker Muligvis nået Nej, ingen jagt / Nej Ja Høj  K: Høj  

Taffeland N 2 / Truet ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj  K: Høj  

Havlit N 1 / Truet ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Nej Middel Anskydning K: Høj  

Fløjlsand N 3 / Truet ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Stor skallesluger N 1 / Sikker ?  Sandsynligvis ikke / ? Ja Middel Anskydning K: Middel  

Toppet skallesluger N 1 / Sikker ?  Sandsynligvis ikke / ? Ja Middel Anskydning K: Middel  
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Art Målsætning  
National (N) 
Regional (R) 

Bestands-
kategori 

Bærekapacitet Begrænser jagt og regule-
ring bestanden               
(direkte / indirekte)? 

Forveks-
lings-risiko 

Forstyrrelses-
følsomhed 

Særlige etiske 
konflikter 

Kød (K) 
Trofæ (T) 
Pels (P) værdi 

Risiko for 
unaturlig  
selektion 

Storspove N 13 / Sikker ? Sandsynligvis ikke / ? Ja Høj  K: Høj  

Enkeltbekkasin N 3 / Sikker (y) ? ? / Sandsynligvis ikke Ja Lav  K: Høj  

Hjejle N 2 / Fald ? Sandsynligvis ikke / ? Ja Høj  K: Høj  

Strandhjejle N 1 / Sikker ? Sandsynligvis ikke / Nej Ja Lav  K: Høj  

Sildemåge R N 1 / Sikker (y) Muligvis nået Sandsynligvis ikke / ? Ja Lav  K: Lav  

Svartbag N 1 / Fald (y) Muligvis nået Sandsynligvis ikke / ? Ja Lav  K: Lav  

Arter uden nuværende juridisk mulighed for jagttid men som ønskes vurderet 

Bæver N  R 1/44,7 Ikke nået Nej / Nej Nej Lav  K: Lav 
T: Høj 
P: Høj 

 

Skarv N 4 / Sikker  Ikke nået Ja / Ja Ja Middel  K: Lav  

Bramgås N 4 / Sikker Ikke nået Sandsynligvis / Sandsynlig-
vis ikke 

Nej Høj Anskydning K: Høj  

Råge N 4 / Fald (y) Ikke nået Ja, lokalt / Nej Ja8 Middel  K:Høj  
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Kommentarer til Tabel 1 
 Målsætning: 
Mørkeblå: der ønskes en stigende bestand (antydning af at bærekapaciteten ikke er nået).  
Lyseblå: der ønskes at opretholde en stabil bestand (bærekapaciteten er nået eller der er en stabil langtidstrend som tages som udtryk 
for at bærekapaciteten er nået).  
Rød: problemarter hvor målsætningen er at opnå en stabil eller eventuelt en reduceret bestand.  
Hvid: uafklaret målsætning blandt interessenterne. 

For nogle arter kan der være forskellige mål regionalt eller lokalt i forhold til den nationale målsætning, hvorfor målet er delt i to 
farver. 
R: Målsætningen kan variere regionalt, afhængigt af lokal bestandsstatus. 
N: Målsætningen gælder nationalt. 

 Bestandskategorier: 
1. ’Uproblematiske’ arter med sikker status (stigende eller stabilt bestandstal) 
2. ’Uproblematiske’ arter i tilbagegang 
3. ’Uproblematiske’ arter med usikker status 
4. ’Problemarter’ med sikker status (stigende eller stabilt bestandstal, eller arter som ikke er ønskede) 
5. ’Problemarter’ i tilbagegang 
6. ’Problemarter’ med usikker status. 

For fugle er tilføjet EU-status for arterne, kategoriseret som Sikker, Faldende, Truet eller ikke vurderet (NA). Der er anvendt status for 
overvintrende bestande hvor muligt, men hvor der i EU’s vurderinger kun er gjort status for ynglebestande, er dette angivet med et 
(y). 

 Noter:  
1: Bærekapaciteten er sandsynligvis kraftigt reduceret pga intensiv landbrugsdrift; artens bestandsstatus er regionalt i tilbagegang, 
men i visse regioner sandsynligvis stabil. 
2: På den danske Rødliste (NT); potentiale for flere danske ynglefugle. 
3:Bestanden er muligvis fortsat under genopretning efter jagtfredning, og det er uvist om bærekapaciteten er nået.  
4: Bestanden er stigende, hvilket er målet for forvaltningsplanen for bæver; lokalt bliver den dog anset som en problemart.  
5: Midvinterindeks (IWC) for ederfugl antyder en stabil trend de seneste 10 år (dog med stor usikkerhed), men de baltiske og danske 
ynglebestande er faldende.  
6: Har ugunstig bevaringsstatus i henhold til EU habitatdirektivet.  
7: Har gunstig bevaringsstatus i henhold til EU habitatdirektivet. 
8: I Sydjylland, hvor sortkrage forekommer, er der forvekslingsrisiko mellem råge og sortkrage. 



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 15. marts 2021 

  Bilag (intet) 

 Emne: Status for arbejdsgruppen vedr. skadevoldende vildt 

 

Indstilling: Til orientering 

Resume: 

Henrik Bertelsen orienterer om arbejdet vedrørende skadevoldende vildt. 

Bilag:  

(Intet) 

 

 

 

 

 

-- AKT 5645457 -- BILAG 12 -- [ Forside - Status for arbejdsgruppen vedr. skadevoldende vildt ] --



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 15. marts 2021 

Bilag 2021-01-11 (eftersendes), 2021-01-12 (eftersendes), 2021-01-13 (eftersendes), 

2021-01-14 (eftersendes), 2021-01-15 

  Emne: Indstilling fra udsætningsudvalget 

 

Indstilling: Til drøftelse evt. beslutning 

Resume: 

Formand for udsætningsudvalget, Flemming Torp, orienterer om udvalgets seneste møde den 19. 

januar 2021 og præsenterer udvalgets indstillinger vedr. andeudsætning.  

Bilag:  

2021-01-11 Udsætningsudvalgets indstilling til Vildforvaltningsrådet (eftersendes) 

2021-01-12 Referat fra møde i udsætningsudvalget 19. januar 2021 (eftersendes) 

2021-01-13 Notat om krav til registrering af opdræt, import, eksport og udsætning af gråænder 

(eftersendes) 

2021-01-14 Fødevarestyrelsens notat om opdræt af gråænder (eftersendes) 

2021-01-15 Fagligt notat fra DCE om data for CHR-registrerede andehold i Danmark (27. 

november 2020) 

 

 

 

-- AKT 5645457 -- BILAG 13 -- [ Forside - Indstilling fra udsætningsudvalget ] --



 

Indstilling til VFR-mødet den 15. marts 2021 vedr. opdræt og udsætning 

af gråænder. 

 
 
Som opfølgning på VFR-mødet den 7. december 2020 afholdt udsætningsudvalget møde den 19. 

januar 2021 for at drøfte DCE rapporten om andeopdræt og på baggrund heraf, at lave en 

indstilling til VFR-mødet den 15. marts 2021.  

 

Udsætningsudvalget finder, at de af DCE i november 2020 estimerede tal, på nuværende tidspunkt, 

er det faglige udgangspunkt for udsætningsudvalget. 

 

Udvalget var enige i, at tallene fra DCE-rapporten er meget bekymrende og på den baggrund 

drøftede udvalget forskellige modeller og tiltag. 

 

Med udgangspunkt heri og en beklagende uenighed i udsætningsudvalget om emnet besluttede 

udvalget, at formanden for udvalget skulle fremkomme med oplæg/indstilling til VFR-mødet den 15. 

marts 2021 som skitserer grundelementerne i holdninger og indstillinger. 

 

Som det fremgår af det efterfølgende, ligger der to forslag/indstillinger til beslutning til mødet. 

 

1. Indstilling fra Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund, 

som foreslår en ny model for fortsat udsætning af gråænder. Modellen bygger på en 

intensiveret og skærpet kontrol, forhøjede bødestørrelser samt ny model for registrering af 

opdræt og udsætninger. 

 

2. Indstilling fra Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet, som indstiller at muligheden for 

udsætning af gråænder til jagtformål stoppes senest i 2022, hvor forliget i 

Vildtforvaltningsrådet vedr. udsætninger af gråand udløber. 

 

 

På udsætningsudvalget vegne 

Flemming Torp 

 

Bilag:  

- Referat af udsætningsudvalgsmøde den 19.01.2021 

- DCE-rapport om CHR registrerede andehold i Danmark 

- Notat om registrering af opdræt, import, eksport og udsætning af gråænder 

- Opgørelse over import og eksport af gråænder 2017 til 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

-- AKT 5645457 -- BILAG 14 -- [ 2021-01-11 Udsætningsudvalgets indstilling til Vildtforvaltningsrådet ] --



 

1. Indstilling fra Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening og 

Danmarks Jægerforbund vedr. udsætning af gråænder.  

 

Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund foreslår, at følgende 

elementer skal indgå i en ny model for udsætning af gråænder: 

 

1. Der må kun udsættes gråandeællinger, som er opdrættet i Danmark 

  Af hensyn til usikkerhed om den genetiske sammensætning af gråandebestanden samt 

hensynet til dyrevelfærdsmæssige forhold m.v.  foreslås det, at der kun må udsættes gråande-

ællinger, som er opdrættet i Danmark. Dette betyder at både ællinger og æg skal være 

produceret i danske besætninger. Det skal således ikke fremadrettet være muligt at importere 

fugle eller æg med henblik på udsætning. (Muligheden af dette vil skulle afklares nærmere i 

forhold til øvrig lovgivning bland andet på EU-niveau, og der skal i den forbindelse også 

inddrages evt. veterinære forhold f.eks. i forhold til risiko for fugleinfluenza). 

 

2. Intensivering af kontrol samt skærpede sanktioner 

  

Opgørelser viser, at der er uoverensstemmelser (et mørketal) mellem antallet af registrerede 

opdrættede gråandeællinger og antallet af de udsatte gråandeællinger der indberettes. For at 

komme dette til livs er der et behov for både en intensivering af kontrollen på området og for 

skærpede sanktioner i tilfælde af overtrædelser. 

 

Det fremgår af de gældende bestemmelser i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder 

og jagtredskaber § 14, stk. 6, at alle udsætninger senest en uge efter udsætningen skal være 

indberettet i Miljøstyrelsens digitale system. Hvis dette ikke sker, vil det ifølge bekendtgørelsens 

§ 19 være muligt at straffe en manglende indberetning med bøde ligesom det også er muligt at 

idømme bødestraf, hvis der udsættes fugle i større omfang end det er tilladt efter 

bekendtgørelsens §§ 14, stk. 1 – 3.  

 

For at sikre, at disse regler overholdes, bør kontrollen med disse bestemmelser som sagt 

intensiveres så overtrædelser af bestemmelserne i højere grad opdages.  

 

3. Model for mulig finansiering og skærpet kontrol 

 

Det skal overvejes, om man kan opbygge et yderligere kontrolsystem udover myndighedernes 

via et privatfinansieret system.  Det kan eksempelvis gøres ved at der etableres en 

produktionsbasseret Fond hvor producenterne af gråandeællinger indbetaler et beløb pr. solgt 

ælling pr. år. Provenuet skal anvendes til uvildig regnskabs-kontrol der skal foretages af et 

landsdækkende og anderkendt revisionsfirma.  

 

4. Indførelse af forhøjede bødestørrelser evt. udformet som kontrolgebyr 

 

Det foreslås, at der sker en skærpelse af sanktioner vedr. overtrædelse af bestemmelserne om 

udsætning af fugle, således at udsætninger uden registrering eller for mange udsatte fugle 

straffes med en bøde pr. ulovligt udsat fugl fx 400 kr.  



Det kan også overvejes om en sanktion for overtrædelse af antallet af fugle kan udformes som 

et kontrolgebyr eller lign. ved overtrædelser. Hvis dette ikke er muligt kan det overvejes at 

hæve bødeniveauet til 400 kr. pr. udsat fugl.   

 

5. Best practice vejledning vedr. opdræt og udsætning af gråandeællinger. 

 

Der udarbejdes i samarbejde med myndighederne en best practice vejledning vedr. opdræt af 

gråandeællinger til udsætning, der blandt andet fastlægger retningslinjer for hvilke fugle, der 

bruges til opdræt og hvilke fugle der udsættes, herunder efter hvilke kriterier både ællinger til 

udsætning og kommende avlsdyr sorteres. På denne måde opfordres udsættere og opdrættere 

til at bruge fugle, der genetisk ligger så tæt som muligt op ad de vilde gråænder. 

 

6. Best practice vedledning vedr. fodring af gråænder 

 

Der udarbejdes i samarbejde med myndighederne best practice vejledning vedr. fodring af 

ænder. Herunder vejledning i, hvordan der fodres på en måde, der minimerer 

næringsstofudledningen til søer samt begrænser problemer med rotter ved foderpladser.  

 

7. Kommunikation af de to best practice vejledninger 

 

Organisationerne forpligter sig til at udbrede kendskabet til de to best practice vejledninger til 

deres medlemmer og klart signalere, at de står bag vejledningernes retningslinjer. 

 

8. Ændring af udsætningstidspunkt 

 

For at minimere eventuelle forstyrrelser af andre ynglende fugle foreslås, at udsætnings-

perioden for udsætning af gråandeællinger ændres fra 1/4 - 31/7 til fremover 1/6 til 31/7. 

 

9. Ny model for registerring af udsætning.   

Alt opdræt af fjervildt skal, uanset antal, registreres hos Fødevarestyrelsen. 

Alle der er ansvarlige for udsætning af fjervildt skal, uanset antal udsat fjervildt, registreres som 

”udsættere” hos MST. Dermed er der på forhånd angivet en udsætningsansvarlig og en 

lokalitet for udsætningen. Deadline for anmeldelse som udsætter skal være senest 1. juni inden 

andeudsætning begynder. Registreringen bør ske via en udvidelse af det eksisterende system 

hos Miljøstyrelsen. 

 Journalnummeret for anmeldelse (biotopplans-ejendomme)  eller registrering som udsætter 

skal opgives ved køb af fjervildt. Opdrætter/sælger indberetter solgt fjervildt til MST med 

angivelse af antal solgte stykker fjervildt og journalnummer. Udsætningen af fjervildt, vil derfor 

allerede når fjervildtet forlader opdrætter, være koblet til en ejendom og en 

udsætningsansvarlig.  

 

10. Al udsætning af gråandeællinger kræver et udsætningskursus.  

   

 

11. Der må fremadrettet kun udsættes gråandeællinger. 



 

2. Indstilling fra Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet vedr. 

udsætning af gråænder 

 

Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet foreslår, at følgende indstilles til 

Miljøministeren: 

Muligheden for udsætning af gråænder til jagtformål stoppes senest i 2022, hvor forliget i 

Vildtforvaltningsrådet vedr. udsætninger af gråand udløber. Dette kan ske ved at ændre 

Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, kapitel 6 om 

udsætning af vildt.  

Baggrund for indstillingen: 

 

1.  Jagt på gråænder bør alene basere sig på bæredygtig afskydning af den naturlige 

bestand 

 

Der er en livskraftig flywaybestand af vilde gråænder på ca. 4,5 mio. fugle1, og den danske  

ynglebestand skønnes at tælle mindst 20.000 par. Jagt på arten bør derfor alene basere 

sig på 

en bæredygtig afskydning af den naturlige bestand. 

 

2.  Genetisk forurening 

Der sker en genetisk forurening af den vilde gråand-bestand, når der udsættes opdrættede 

gråænder, der både genetisk og morfologisk afviger fra den naturlige bestand                                                            

(Söderquist, 2015)2.  

 

3.   Næringsstofforurening af søer 

 

Der sker en betydelig næringsstofforurening af søer og vandhuller som følge af 

udsætninger. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)3 påviste i 2008, at: 

”Fosforkoncentrationen i søer med udsætning var altså i middel over 70% højere end i 

søer uden udsætning.” 

 

4.  Trussel mod øvrig fauna 

 

Fodringen ved søer og vandhuller gennem måneder tiltrækker rotter, der igen er en trussel      

for den øvrige fauna og er til stor gene for mennesker.  

 

 

 

 
1 Vildtbestande og jagttider i Danmark, 2018, DCE/Aarhus Universitet). https://dce2.au.dk/pub/SR195.pdf 
2 Doctoral Thesis, Swedish University Agricultural Sciences. https://mst.dk/media/141654/15-paer-

soederqvist-avhandling.pdf 
3 Udsætning af gråænder i Danmark og påvirkning af søers fosforindhold. 

https://www2.dmu.dk/Pub/FR687.pdf 

 

https://dce2.au.dk/pub/SR195.pdf
https://mst.dk/media/141654/15-paer-soederqvist-avhandling.pdf
https://mst.dk/media/141654/15-paer-soederqvist-avhandling.pdf
https://www2.dmu.dk/Pub/FR687.pdf


 

5.  Omfattende ulovlig udsætning 

 

Der er meget stor uoverensstemmelse mellem den lovbefalede registrering af udsætning 

af fugle (ifølge Miljøstyrelsen 52-60.000 fugle per år) og produktionen af udsætningsklare 

ællinger (ca. 350.000 fugle), som det fremgår af Det Centrale Husdyrbrugsregister4 og 

DCE’s validering af disse data.  

 

Fra og med 2018 blev det et krav, at jægere til Miljøstyrelsen skulle registrere alle 

udsætninger af gråænder, fasaner og agerhøns. Siden da er der registreret flg. antal 

udsatte gråænder: 2018 (51.538), 2019 (60.066) og i 2020 (58.773 per oktober). Imidlertid 

produceres og udsættes der således min. i størrelsesordenen 300.000 gråænder mere, 

end der registreres, og disse udsættes ulovligt i Danmark med deraf følgende problemer 

som 

beskrevet ovenfor.  

 

6.  Forbudt i Norge 

 

I Norge forbød Klima- og miljødepartementet5 i 2018 udsætning af gråænder med flg.   

begrundelse: ”På baggrund af ny viden om de negative konsekvenser for blandt andet      

biologisk mangfoldighed, vandkvalitet og dyrevelfærd, konkluderer vi, at de negative sider 

vejer væsentlig tungere end de positive i denne sag.” 

 

7.  Risiko for fugleinfluenza 

 

På lokaliteter, hvor der opdrættes og/eller udsættes gråænder, er der gang på gang 

konstateret masseudbrud af højpatogen fugleinfluenza, hvilket har medført 

omkostningstunge masseaflivninger og udlægning af karantænepåbud i risikozone 

omkring stederne (Fødevarestyrelsen6 2021, hvor 3.235 ænder blev aflivet nær Viborg). 

 

8.  Indbygget modsætningsforhold i lovgivningen 

 

Den nugældende lovgivning om udsætning af gråænder rummer et alvorligt indbygget 

modsætningsforhold, idet dyreværnsloven på den ene side indebærer en pligt til at tilføre 

tilstrækkeligt foder til ællingerne i de første måneder og på den anden side et forbud mod 

at ændre tilstanden i paragraf 3-beskyttede søer og vådområder samt forbud mod at tilføre 

ekstra næringsstoffer og organisk stof til vandmiljøet. Samtidig forbyder rottelovgivningen, 

at der fodres på en måde, der kan tiltrække rotter. Det er i praksis umuligt at overholde alle 

disse bestemmelser på samme tid i forbindelse med andeudsætning. 

 

 

 
4 Data for CHR-registrerede andehold i Danmark, DCE 2020, 
 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_90.pdf) 
5 https://www.nationen.no/nyhet/regjeringen-sier-nei-til-utsetting-av-tamme-ender-til-jakt/         
https://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1653 
6 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202021/Udbrud-af-fugleinfluenza-i-
midtjysk-h%C3%B8nsebes%C3%A6tning.aspx 
 

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_90.pdf
https://www.nationen.no/nyhet/regjeringen-sier-nei-til-utsetting-av-tamme-ender-til-jakt/
https://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1653
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202021/Udbrud-af-fugleinfluenza-i-midtjysk-h%C3%B8nsebes%C3%A6tning.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202021/Udbrud-af-fugleinfluenza-i-midtjysk-h%C3%B8nsebes%C3%A6tning.aspx


 

Mødenavn: Udsætningsudvalget 
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Mødet foregik via Teams 

 

Deltagere:  

  

Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund 
Peter A. Busck, Dansk Skovforening 
Egon Østergaard, Dansk Ornitologisk Forening 
Frederik Lüttichau, Landbrug & Fødevarer 
Birgitte Heje Larsen, Dyrenes Beskyttelse 
Søren Egelund Rasmussen, Miljøstyrelsen  

Afbud: 

 
Referat 

1. Orientering om projekt "biotopplanernes effekt på naturindholdet" 
Gruppen ønsker projektet igangsat hurtigt muligt med de fremsendte bemærkninger til 
projektudkast. Miljøstyrelsen forelægger gruppens ønske ift. prioritering af økonomi og 
igangsættelse forår 2021. Styrelsen vender tilbage med en opdatering på dette. Herunder 
endelig igangsættelsesdato. 

 

 

 
2. Opfølgning på ,DCE-rapporten om andeopdræt, herunder indstilling til 

             VFR den 15. marts 
Der har umiddelbart efter DCE´s offentliggørelse af rapporten været ekstern 
pressedækning på emnet. I den forbindelse drøftede arbejdsgruppen hvorledes gruppens 
medlemmer håndterer henvendelser fra pressen. Indledningsvist ønskede arbejdsgruppen 
Miljøstyrelsens orientering vedrørende praksis for offentliggørelse af udarbejdede 
rapporter – dette i forbindelse med håndtering af emner som er under politisk drøftelse i 
arbejdsgrupper.  

 
Der skal laves en procedure af Miljøstyrelsen / Søren således at bestillingsarbejde fra DCE 
kan forblive som interne arbejdspapirer indtil forhandlinger er afsluttet eller til en aftalt 
dato. Proceduren ønskes fremlagt til næste møde i VFR. 

 

Gruppen har efter sidste møde den 14. december 2020 ønsket en oversigt fra 
Fødevarestyrelsen vedrørende import og eksport af gråænder. FVST har fremsendt en kort 
skriftlig oversigt som ønsket – denne er forelagt arbejdsgruppen.  

 
Det fastholdes at de af DCE i november 2020 estimerede tal, på nuværende tidspunkt, er 
det faglige udgangspunkt for udsætningsudvalget.  
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Gruppen drøftede opdræt og udsætning af gråænder i henhold til fremsendte modeller fra 
organisationerne. Gruppen ønsker at adskille drøftelse af udsætning fra ænder og 
fasaner/agerhøns. 
Indledningsvist blev modellerne forelagt og detaljer klarlagt efter behov.  
DOF har forelagt en model indeholdende et forbud mod udsætning af gråænder mens L&F, 
Dansk Skovforening og DJ hver især havde forelagt modeller hvis mål det er at skal sikre 
øget sporbarhed og øget kontrol, en betydelig mere transparent udsætning. DOF, FR og DB 
gav udtryk for, at tilliden og troværdigheden for andeudsætning ikke længere er til stede.  

 
Med udgangspunkt i en markant uenighed i udsætningsudvalget om emnet foreslog 
formanden at organisationerne sammen eller hver især forbereder et oplæg om udsætning 
af gråænder til videre drøftelse i VFR. Det blev besluttet at formanden fremfører gruppens 
uenighed. På den baggrund besluttes det, at formanden skitserer grundelementerne i de 2 
oplæg, som kvalitetssikres af gruppens medlemmer og derefter fremsendes til VFR til 
mødet den 15. marts.  

 

 
3. Evt. 

Midtvejsevalueringen af forlig om udsætning af fasan og agerhøne skal ske i 2021. Gruppen 

ønskede denne proces igangsat hurtigst muligt i sen foråret. 

 

Bilag til mødet: 

1. Artikel fra Politiken den 16/1 

2. Oplæg til model vedr. udsætninger af gråænder (L&B, DS) 

3. Tilpasning af udsætningsregler (DJ) 

4. Forslag til udsætning af gråænder fra DOF 

5. Tal fra Stig om import og eksport af gråænder  

 

 



 

 

NOTAT  

 

Krav om registrering af opdræt, import, eksport og udsætning af 

gråænder 

 

FØDEVARESTYRELSEN 

 
1. Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt (BEK nr 1496 af 10/12/2015) 

 

- Bekendtgørelsen finder anvendelse på opdræt af fjervildt med en årlig produktion af over  

  100 fugle eller 200 æg (§1 stk. 2) 

- En bedrift med fjervildt skal før ibrugtagning anmeldes til registrering i Fødevarestyrelsen    

  (§2 stk. 1) og enhver besætning skal være registreret i CHR.  

- Opdrættede ællinger må ikke indsættes i andre besætninger, men skal udsættes direkte  

   i naturen (§24 stk. 1) 

- Gråænder må ikke indsættes i andre besætninger (§25 stk. 3.2) 

- Personer, der udsætter fjervildt i naturen, skal foretage optegnelser over udsætningen, 

  herunder dato, sted samt antal og art af de udsatte fugle (§32 stk. 1) 

- Optegnelserne skal opbevares i mindst 2 år fra optegnelsestidspunktet og skal på  

  forlangende forevises repræsentanter for Fødevarestyrelsen (§32 stk. 2) 

- En bedrift med fjervildt underkastes rutinemæssigt uanmeldt tilsyn fra Fødevarestyrelsen  

  (§34 stk. 1) 

 

Bemærkninger: I CHR-registret stilles alene krav om antal ænder og ikke en fordeling på ænder, 

andrikker, producerede æg og ællinger til videresalg. 

Import af ænder skal ske via EU-platform "traces" og dermed dokumenteres digitalt. Mange af 

forsendelserne er ikke specificeret på dyrearten gråænder, men kun på dyrearten ænder. 

 

 

2. For opdræt af fjervildt gælder der særlige regler i relation til sporbarhed af dyrene med 

henblik på bekæmpelse af fugleinfluenza 

 

Udsætning af fjervildt: 

Personer, der sætter fjervildt ud i naturen, skal foretage optegnelser over udsætningen,  

jf. § 32 i BEK om opdræt af fjervildt 

Ved udsætning af fjervildt i naturen er man forpligtet til at lave optegnelser, der indeholder 

oplysninger om: 

- Dato for udsætning 

- Udsætningssted – med en så præcis geografisk beskrivelse som muligt 

- Antal og art, der er udsat 

 

Oplysningerne skal udsætteren gemme i mindst to år og skal på forlangende kunne fremvise 

optegnelserne til Fødevarestyrelsen. 

 

Handel med fjervildt: 

Hvis man handler med opdrættet fjervildt fra besætninger med mere en 100 dyr på 

omsætningstidspunktet, skal dyrene være ledsaget af en informationsskrivelse om test for 

Fugleinfluenza, jf BEK nr. 1456 af 12/12/2019 om pligt til overvågning for aviær influenza  hos 

fjerkræ og opdrættet fjervildt. 

Attesten skal være udfyldt og underskrevet af sælger, og skal indeholde oplysninger om, at 

besætningen inden for de seneste to måneder har været undersøgt for fugleinfluenza med et 

negativt resultat. Dette gælder også for fjervildtrugerier, der modtager æg til rugning. 
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Både sælger og køber skal opbevare denne informationsskrivelse i mindst 2 år og på forlangende 

forvise den for Fødevarestyrelsen. 

 

Krav om optegnelser over handel med fjerkræ, herunder fjervildt: 

Enhver der omsætter fjerkræ, herunder rugeæg, og daggammelt fjerkræ skal føre fortegnelse over: 

Dato 

Sælger (navn og adresse) 

Køber/modtager (navn og adresse) 

Eventuel transportør 

Dette gælder uanset om der omsættes fjerkræ fra en registreret besætning eller omsætning af 

hobbyfjerkræ. 

Både sælger og køber skal opbevare disse optegnelser i mindst 2 år og på forlangende forevise 

disse for Fødevarestyrelsen. 

 

 

 

 

MILJØSTYRELSEN 

 
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber (BEK nr 1652 af 19/12/ 

2017) 

Udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder skal senest 1 uge efter udsætningen indberettes i 

Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem (§14 stk. 6) 

 

Bemærkninger: Systemet har til hensigt at registrere alle udsætninger herunder ænder fra import 

og mindre udrugninger fra æg indsamlet lovligt via kunstige redekasser til gråand. 

 

Flemming Torp 

04-02-2021 

 



Notat om opdræt af gråænder, samt tal for import og eksport af rugeæg og ællinger. 
  
Tallene for antal gråænder i danske besætninger er trukket fra det Centrale Husdyrbrugsregister, hvor alle besætninger med mere en 100 fugle eller 
produktion af mere end 200 rugeæg, skal være registreret, jf. bekg. nr. 1407 af 30/11/2018 om registrering af besætninger i CHR, og Bekendtgørelse 
om opdræt af fjervildt af 10/12-2015. 
  
Tallene for eksport af gråænder er trukket fra Fødevarestyrelsens eksportportal, hvor alle udførsler af gråænder og rugeæg fra gråænder skal være 
registreret. Personer der eksporterer fjervildt skal være registeret i eksportportalen og udførsel af fjervildt skal være anmeldt senest 2 dage før 

udførsel og dyrene skal synes af en dyrlæge, jf. bekg. nr.1351 af 10/12/2019 om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende 
dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af 
relaterede EU-retsakter. 
  
Tallene for import af gråænder og rugeæg fra Gråænder er trukket fra EU’s sundhedscertifikat database TRACES. Alle forsendelser af gråænder eller 
rugeæg, skal være ledsaget af et TRACES sundhedscertifikat, hvor afsender og modtager, samt bestemmelsessted for den enkelte forsendelse angives 
ved afsendelse fra samhandels landet. Der skal desuden oplyses antal dyr, og dyreart.  Mange af forsendelserne er ikke specificeret på dyrearten 
gråænder , men kun på dyrearten ænder, dvs omfatter alle typer af ænder, herunder landænder, berberiænder m.m.. Antal importerede gråænder 

Opgørelse over import og eksport af gråænder og rugeæg fra gråænder i perioden 2017 til 2020. 

    Gråænder Rugeæg fra gråænder Antal gråænder 
registreret i CHR pr 
1/4. 

Antal registrerede 
besætninger i CHR 

    Import* eksport import eksport 

2017   53511 6300 0 127600 ** 89460 26 

2018   72113 2000 0 113600 89255 25 

2019   79759 4200 0 80850 82153 23 

2020   
8190 gråænder fra Sverige + 461461 
ænder 2000 0 79900 30282 26 

        

* Det er ikke muligt at anføre antal importere gråænder i perioden 2017 til 2020, da disse 
ikke opgøres særskilt på de enkelte certifikater, men blot opgøres som ænder (alle 
racer). Der er i alt indført 675.034 ænder i perioden 2017 til 2020. I 2020 er 
der  importeret 8190 gråænder, fra Sverige, hvor traces specifikt angav dyrearten som 
gråænder.   

** Opgjort pr. 1/8 i 2017.      

-- AKT 5645457 -- BILAG 17 -- [ 2021-01-14 Fødevarestyrelsens notat om opdræt af gråænder ] --



kan derfor ikke adskilles fra import af øvrige typer af ænder. I 2020 er der dog importeret i alt 8190 gråænder fra en besætning i Sverige, der 
opdrætter gråænder til jagt. 
Importører af fjervildt og rugeæg skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, og både importører og eksportører skal i henhold til bekg. 1351, føre 
optegnelser over alle ind- eller udførte sendinger af dyr,  med angivelse af oplysninger om: 
1) Dato for ind- eller udførsel. 
2) Referencenummer på ledsagedokumenter. 
3) Antal. 
4) Dyreart. 
5) Afsender. 
6) Afsendelsessted. 
7) Afgangshusdyrbrug for dyret. 
8) Modtager. 
9) Bestemmelsessted. 
10) Eventuelt senere bestemmelsessted for dyret. 
De nævnte optegnelser skal opbevares i mindst fem år og på forlangende forevises Fødevarestyrelsen. 
  
Stig Jessen 
Specialkonsulent | Veterinærrejseholdet 
+45 72 27 52 04   | fvst.dk/kontakt 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk 
 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx
http://www.fvst.dk/


 
Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 

 

 Dato: 27. november 2020 | 90 

 

  

 
 

  

Data for CHR-registrerede  
andehold i Danmark 
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Datablad 

  Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 

 Kategori: Rådgivningsnotat 
 
 Titel: Data for CHR-registrerede andehold i Danmark 

  

 Forfatter: Niels Kanstrup 

 Institution: Aarhus Universitet, Institut for Bioscience 

 Faglig kommentering: Liselotte Wesley Andersen, Thomas Kjær Christensen og Aksel Bo Madsen  

 Kvalitetssikring, DCE: Jesper Fredshavn 

 Sproglig kvalitetssikring: Aksel Bo Madsen 

 Rekvirent: Miljøstyrelsen.  

 Bedes citeret: Kanstrup, N. 2020. Data for CHR-registrerede andehold i Danmark. Aarhus Universitet, 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 6 s. - Fagligt notat nr. 90 
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_90.pdf 

 Forsidefoto: Niels Kanstrup 

 Sideantal: 6 
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1 Baggrund 

Miljøstyrelsen har den 13. november 2020 anmodet Nationalt Center for Miljø 
og Energi (DCE) om at lave en gennemgang af de data, der p.t. foreligger for 
opdræt af gråænder jævnfør Det Centrale Husdyrbrugs Register (i det videre 
benævnt CHR-registeret). Baggrunden herfor er, at Vildtforvaltningsrådets 
Udsætningsudvalg af Fødevarestyrelsen (FST) har fået forelagt FST’s registre-
ringer af besætninger med hold af gråænder og ønsker en præcisering af data. 
Opgaven er beskrevet som følger: 

Besætninger med hold af gråænder til produktion af æg og videresalg af æg eller æl-
linger er registreret i CHR-registeret, som varetages af Fødevarestyrelsen. Registeret 
er offentligt tilgængeligt. I registeret er der for nuværende ca. 17 besætninger med 
hold af gråænder. Idet registeret ikke differentierer imellem ænder, andrikker eller æl-
linger og heller ikke automatisk har et udløb for de indberettede oplysninger, er oplys-
ninger ikke tilstrækkelige til at danne sig et overblik over den reelle produktion af æg 
og ællinger til udsætning.  

På den baggrund ønskes DCE at rette telefonisk henvendelse til de i CHR-registeret 
registrerede besætninger med gråandehold (art: gråænder, besætningstype: gråande-
hold) og via et af DCE udarbejdet spørgeskema tilvejebringe følgende oplysninger, 
med henblik på at kortlægge den årlige produktion af ællinger til udsætning: 

- Er de registrerede oplysninger opdaterede for 2020? – Hvis ikke ønskes opdaterede 
tal i henhold til nedenstående 

- Af de indberettede tal ønskes en redegørelse for andel andrikker, gråænder og/eller 
ællinger 

- Hvor mange ænder har andeholdet haft til æglægning i 2020? 

- Hvor mange æg har dette andehold produceret i 2020? 

Ovenstående oplysninger bedes indarbejdet i et notat sammen med en beregningsmo-
del for antal producerede ællinger i 2020, hvoraf nøgletal for æglægning (per and), 
klækningsprocent og overlevelsesrater fremgår i beregningerne.  

2 Metode 

Undersøgelsen blev gennemført ved telefonopringning til de besætninger, 
der fremgår af CHR-registeret med gråandehold. Telefonnumre blev eftersøgt 
på internettet via de besætningsdata, der fremgår af CHR-registeret. Telefon-
samtalen blev struktureret ud fra følgende oplæg:  

Jeg ringer fra Aarhus Universitet, Kalø. Vi har en opgave for Miljøstyrelsen, hvor vi 
forsøger at få uddybende oplysninger om de hold af gråænder, der fremgår af CHR-
registeret. Jeg håber, du vil deltage. 

Sp. 1: Er de xx ænder, der står anført for din besætning gældende for sæsonen 2020? 
(Bekræftes eller revideret tal anføres). 
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Sp. 2: Af det gældende antal (aktuelt eller revideret): Hvor mange er ænder, hvor 
mange er andrikker (hanner), og hvor mange er ællinger? (Antal for hver type anfø-
res). 

Sp. 3: Hvor mange æg/ællinger har ænderne produceret i 2020? (Antal noteres). 

Uddybende spørgsmål og dialog gav en række yderligere oplysninger bl.a. for klæk-
ningsrate, overlevelse i opdrættet og afsætning. (Noteres). 

Der var 17 besætninger, der per november 2020 havde registreret hold af grå-
ænder. Heraf var 6 besætninger registreret hos 2 bedrifter (3 hver), således, at 
der i alt var 13 bedrifter, der skulle kontaktes. Den telefoniske kontakt blev 
afviklet i uge 47 og 48 2020. Én bedrift kunne ikke nås per telefon. Således 
bygger følgende datasæt på kontakt til i alt 12 bedrifter svarende til 16 besæt-
ninger, der repræsenterer 98 % af det samlede CHR-register-opgivne antal 
gråænder i 2020, der er 27.092.  

3 Resultater 

Der er følgende resultater af forespørgslen: 

 For 9 besætninger svarede det angivne tal for 2020 til det i CHR-registeret 
opgivne tal, svarende til samlet 15.649 avlsænder.  

 For 2 besætninger på en af de bedrifter, der havde 3 besætninger, var an-
ført 10 ænder, men dette dækkede ikke over et egentlig antal ænder, men 
var anført proforma, fordi ejeren mente, at de to besætninger ville udgå af 
registeret, hvis de blev anført med nul ænder. 

 3 bedrifter havde ikke længere avlsænder, hvilket samlet svarer til en re-
duktion på 1.423 fugle.  

 For en bedrift skulle antallet justeres ned fra 2.500 til 2.100 fugle.  
 For en bedrift dækkede det opgivne antal 7.000 ællinger, som er indkøbt 

hos anden dansk bedrift. 
 Bedrifterne gav oplysninger om fordelingen mellem ænder og andrikker, 

der varierede mellem 3-6 ænder per andrik.  
 Nogle bedrifter oplyste om antal æg per and og andre om antal klækkede 

ællinger per and.  
 De fleste kunne oplyse om klækningsprocent og overlevelse i opdrættet. For 

disse tal er der en væsentlig variation fra år til år og imellem bedrifterne.  
 Antallet af brugbare æg per and lå imellem 30 og 50.  
 Antallet af udrugede ællinger per and var hos en bedrift 35-38.  
 Klækningsprocent blev angivet i intervallet 60-80 % (med store udsving 

fra år til år).  
 Overlevelsen i opdrættet blev af flere angivet til ca. 95 % og af en enkelt til 

>97%. 

4 Beregningsmodeller 

Hvis der tages udgangspunkt i de oplysninger, som er givet for de specifikke 
besætninger, fremkommer følgende beregning.  

 Det korrigerede (2020) antal avlsænder var 17.499.  
 Ud fra antallet af avlsænder og de enkelte besætningers oplysninger om 

kønsfordeling beregnedes antallet af æglæggende ænder til 13.456. 
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 Ud fra enten oplysninger om antal æg pr. and og tilsvarende klæknings-
procent eller antal ællinger pr. and beregnedes det samlede antal klækkede 
ællinger til 352.237.  

 På basis af de samlede oplysninger om overlevelse i opdrættet fastsattes 
dette til 95%, uanset om ællingerne sælges som daggamle eller udsæt-
ningsklare, og på dette grundlag beregnedes den samlede produktion af 
salgs- eller udsætningsklare ællinger til 334.625.  

Hvis der tages udgangspunkt i følgende nøgletal vurderet som gennemsnit 
fra oplysninger givet af de kontaktede besætninger: 

 Kønsfordeling: 4,5 and pr. andrik (82 % ænder af avlsfugle). 
 Æg pr. and: 40. 
 Klækket ælling pr. æg: 0,7 
 Overlevet ælling pr. klækket ælling: 0,95. 

bliver beregningen: 

 17.499 avlsænder. 
 14.522 æglæggende ænder. 
 580.876 lagte æg. 
 406.614 klækkede ællinger 
 386.283 salgs- eller udsætningsklare ællinger.  

Vi vurderer, at førstnævnte beregningsmodel er den mest retvisende. 

5 Øvrigt 

På basis af samtalerne noteredes desuden følgende iagttagelser:  

 Opdræt og udsætning af gråænder er kompleks. Der er nogle få store be-
drifter, der står for hovedparten af produktionen. De leverer æg og dag-
gamle ællinger til andre bedrifter, som udruger og opdrætter til egen ud-
sætning eller videresalg, og sælger ligeledes udsætningsklare ænder di-
rekte til den endelige bruger. Enkelte producerer kun til egen udsætning. 

 De ikke-korrigerede tal i CHR-registeret pr. november 2020 er et udtryk 
for en blanding af disse typer og giver derfor ikke et korrekt grundlag for 
en estimering af produktionen.  

 Der såvel eksporteres som importeres gråænder (herunder æg) til udsæt-
ningsformål.  

 En enkelt bedrift, som også er involveret i udsætning af gråænder, oplyste, 
at vedkommende med fortsæt ikke indberetter oplysninger om udsætning, 
da dette efter vedkommendes vurdering er i strid med reglerne for vide-
regivelse af oplysninger om anden mands ejendom. Vedkommende an-
førte, at han havde meddelt Miljøstyrelsen dette. 

 Det er et generelt indtryk, at systemet til indberetning af oplysninger om 
udsætning af ænder ikke giver et retvisende billede af den reelle udsæt-
ning.   



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 15. marts 2021 

  Bilag (intet) 

 Emne: Biotopplanernes effekt på naturindholdet 

 

Indstilling: Til drøftelse 

Resume: 

Miljøstyrelsen orienterer om processen med projektforslaget om biotopplanerners effekt på 

naturindholdet, som drøftelse i Udsætningsudvalget og på tidligere møder i Vildtforvaltningsrådet. 

Bilag:  

(Intet) 

 

 

 

 

 

-- AKT 5645457 -- BILAG 19 -- [ Forside - Biotopplanernes effekt på naturindholdet ] --



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 15. marts 2021 

Bilag (intet) 

Emne: Rammer og regler for offentliggørelse af bestilte projekter hos DCE 

 

Indstilling: Til drøftelse 

Resume: 

DCE orienterer om rammerne og reglerne for offentliggørelse af bestilte projekter hos DCE. 

Bilag:  

(Intet) 

-- AKT 5645457 -- BILAG 20 -- [ Forside - Rammer og regler for offentliggøerlse af bestilte projekter hos DCE ] --



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 15. marts 2021 

Bilag 2021-01-16, 2021-01-17, 2021-01-18, 2021-01-19, 

2021-01-20, 2021-01-21, 2021-01-22, 2021-01-23 

  Emne: Den Nationale Hjortevildtgruppe 

 

Indstilling: Til beslutning om arealkrav, evt. til beslutning om skumrings- og dæmringsjagt, til 

drøftelse ved øvrige punkter. 

Resume: 

Formand i den Nationale Hjortevildtgruppe, Svend Bichel, præsenterer gruppens indstilling med 

udkast til model for arealkrav ved jagt på kron- og dåhjort til Vildtforvaltningsrådet, dertil 

præsenterer Svend Bichel indstilling om dæmrings- og skumringsjagt samt kort status fra de 

regionale hjortevildtgrupper. 

Bilag:  

2021-01-16 Indstillingsnotat til VFR 

2021-01-17 Bilag 1 Notat med scenarier for introduktion af et arealkrav 

2021-01-18 Bilag 2 Målsætninger i hjorteforvaltningen 

2021-01-19 Bilag 3 Notat vedrørende skumrings- og dæmringsjagt 

2021-01-20 Bilag 4 Rapport om skumrings- og dæmringsjagt fra DCE 

2021-01-21 Bilag 5 Oversigt over jagttider til de regionale hjortevildtgrupper 

2021-01-22 Bilag 6 Målsætningsnotat om jagt version 170221 

2021-01-23 Bilag 7 Referat fra møde i den NHG den 22. februar 2021 

-- AKT 5645457 -- BILAG 21 -- [ Forside - Den Nationale Hjortevildtgruppe ] --



Alars MST den 23. februar 2021  

Indstilling til vildtforvaltningsrådet vedrørende hjortevildtforvaltningen  
Nærværende dokument udgør den Nationale Hjortevildtgruppes indstillinger til vildtforvaltningsrådet 

vedrørende hjorteforvaltningen. Indstillingerne er fordelt på nedenstående emner;  

- Arealkravet og forsøg med samforvaltning (Bilag 1) 

- Målsætningerne for hjorteforvaltningen (Bilag 2) 

- Brug af skumrings- og dæmringsjagt i forvaltningen (Bilag 3) 

- Rammerne for jagttiderne i lyset af arealkravet (Bilag 4)  

- Målsætningsdokumentet (behandlet af den Nationale Hjortevildtgruppe i forhold til hjortene)   

Der henvises endvidere til det seneste referat fra den nationale hjortevildtgruppe. Se bilag 7.  

 

Ad Arealkravet og forsøg med samforvaltning  

Der henvises til bilag 1  

Arealkrav:  
Danmarks Jægerforbund bakker ikke op om et arealkrav og har ikke forslag eller bidrag til hvordan et 
sådant krav kan introduceres i forvaltningen. Forbundet ønsker, i stedet at arbejde mod forsøgsordning 
med "Frivilligt forpligtende samarbejde". Danmark Jægerforbund har endnu ikke et endeligt udkast til en 
operationel model for denne samarbejdsform. 
 
I relation til arealkravet ønsker Danmarks Jægerforbund specifikt, at også lodsejere skal indberette nedlagt 
hjortevildt. I praksis ser Danmarks Jægerforbund miljøstyrelsen model A forenelig med implementering af 
Miljøstyrelsens model B for kontrol af overholdelse af arealkravet, dog undtaget underpunkterne 1-2-4 og 
hovedvægt på punkt 3 (Hjorte(n) defineres af arealet der skal ikke gives eller søges tilladelse forud). Det vil 
grundlæggende sige lodsejer indberetning på ejendomsniveau af hjort ældre end spidshjort uden 
stikprøvevis kontroludtagning fra vildtkonsulenter. Med afsæt i dette vil det ifølge forbundet være muligt, 
at sammenkøre data fra lodsejerne med vildtudbyttestatistikken som jægerne indberetter og hermed 
forbedre vildtudbyttestatistikken.  
 
De øvrige medlemmer af Den Nationale Hjortevildtgruppe;  

 
1. Bakker op om et arealkrav og den model for arealkravet som er beskrevet af Miljøstyrelsen. (Gruppen 

finder dog ikke, at der bør introduceres et regelsæt, der tenderer et objektivt ansvar for lodsejeren for 

afskydning af hjorte). (Straf bør således tage udgangspunkt i de eksisterende regler i jagt- og 

vildtforvaltningsloven.)  

2. Indstiller at arealkravet skal introduceres for såvel kronvildt- som for dåvildt. 

3. Ønsker at loven ændres, således at selve størrelsen af det påkrævede areal for nedlæggelse af hjort 

større end spidshjort kan reguleres i bekendtgørelsen (og altså ikke forudsætter en egentlig 

lovændring).  

4. Ønsker indledningsvist at modellen for kontrol med overholdelse af arealkravet skal følge 

Miljøstyrelsen model A svarende til "klar information og tillid". Indhøstede erfaringer vil vise om der er 

behov for skærpet kontrol.   

 

 

 

-- AKT 5645457 -- BILAG 22 -- [ 2021-01-16 Indstillingsnotat til VFR SBT ] --



Alars MST den 23. februar 2021  

Samforvaltning: 

Den samlede nationale hjortevildtgruppe bakker op om forsøg med samforvaltning i 

hjorteforvaltningsområder (op til 5 stk.) med afsæt i modellen som beskrevet af Miljøstyrelsen, således at 

der opnås konkret erfaring med disse inden de eventuelt implementeres fuldt ud. Der bør desuden 

fastsættes en størrelsesgrænse for hjorteforvaltningsområder for dåvildt, der skal være noget mindre end 

for kronvildtet. Tentativt kan dette være ca. 2.000 ha, men er endnu ikke fastlagt. 

Hjorteforvaltningsområderne skal desuden være frivillige og ikke noget lodsejere mere eller mindre presses 

til at deltage i. Områderne til forsøg tænkes prioriteret i forhold til;  

 Graden af erfaring med samforvaltning på tværs af ejendomme, med fokus på dem der allerede har 

gjort sig positive og negative erfaringer over en længere årrække. 

 Biotopens egnethed i forhold til forvaltning af kron/dåvildt.  

 Størrelsen af området – de skal råde over ca. 8.000 ha for kronvildt og ca. 2.000 ha for dåvildt. 

 Antallet af aktører involveret, hvor flere er bedre end færre. 

 Graden af eget engagement, herunder fx egen finansiering af forsøg, etc.  

 

Den samlede nationale Hjortevildtgruppe vil arbejde på at konkretisere ovennævnte kriterier for 

udvælgelse af forsøg, blandt andet i lyset af indhentede erfaringer fra ind- og udland. Der ønskes tentativt 

forsøg med "én stor ejendom og mange små", "mange små ejendomme", samt "flere mellemstore".    

Den samlede nationale Hjortevildtgruppe ønsker, at der generelt skal ses nærmere på en forbedret 

vildtudbyttestatistik for hjortene i krydsfeltet mellem omkostningerne og den opnåede værdi for 

hjorteforvaltningen.  

Ad Målsætningerne for hjorteforvaltningen  

Den Nationale Hjortevildtgruppe er enig i målsætningerne som præsenteret i bilag 2.  

Ad Brug af skumrings- og dæmringsjagt i forvaltningen 

Den nationale hjortevildtgruppe er ikke enig. Der henvises til bilag 3.  Der henvises endvidere til bilag 4 for 

selve den rapport om emnet som DCE har udarbejdet for Miljøstyrelsen.  

Ad Rammerne for jagttiderne i lyset af arealkravet 

Den Nationale hjortevildtgruppe er enig i de indstillede rammer for evaluering af jagttider. Der henvises til 

bilag 5.  Det bemærkes, at der også er enighed om, at de regionale hjortevildtgrupper skal kunne indstille 

kortere jagttider. Som hovedregel vil den nationale hjortevildtgruppe imødekomme dette, hvis indstillingen 

kommer fra en helt enig regional gruppe. Den nationale hjortevildtgruppe ønsker også helt generelt at 

kunne kikke på eventuelle udvidede jagttider i kommende områder med forsøg med samforvaltning.  

Ad målsætningsdokumentet  

Den nationale hjortevildtgruppe er enig i målsætningerne for hjortevildtet. Opmærksomheden henledes 

dog på hjortearten Sika, som ikke regnes for en hjemmehørende. Den nationale hjortevildtgruppe ser ikke 

problemer i, at man regionale kan ønske at fremme denne art. Der har dog været ønske om at dette for god 

ordens skyld kan være genstand for en drøftelse i Vildtforvaltningsrådet.  Der henvises til bilag 6 som er 

identisk med det dokument, der er afleveret til vildtforvaltningsrådet fra arbejdsgruppen om revidering af 

jagttider.  
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Notat med oplæg til introduktion af arealkrav i 
hjorteforvaltningen  
 

Problem  

Departementet har med afsæt i Vildtforvaltningsrådets indstilling til ministeren om indførsel 

af arealkrav for jagt på kronhjort bedt Miljøstyrelsen om at udarbejde 3-4 overordnede 

scenarier for, hvordan et arealkrav kan implementeres og administreres i praksis. 

Scenarierne skal i første omgang bruges til at af afklare en række overordnede principielle 

politiske beslutninger om en kommende udmøntning af arealkrav, og scenarierne bør således 

indeholde et vist spænd i beslutningsrummet for udmøntningen af kravet. På baggrund af en 

politisk drøftelse af disse første scenarier, herunder delelementerne i disse, var den 

forventede proces at Miljøstyrelsen ville blive bedt om at udarbejde 1-2 nye scenarier 

afspejlende ministerens mere konkrete ønsker til udformning. Kendte relevante erfaringer 

fra udlandet, herunder fra fx Norge, Sverige, m.fl. inddrages efter departementets ønske, så 

vidt muligt i notatet. 

Efter drøftelse med departementet er det efterfølgende besluttet, at Miljøstyrelsen alene 

udarbejder forslag til én enkelt model for introduktion af arealkrav med forskellige 

muligheder for kontrol. Videre leverer styrelsen et forslag til, hvordan arealkravet kan 

suppleres med en model, der i højere grad understøtter samarbejdet på tværs af ejendomme. 

Hermed leverer styrelsen et forslag til at efterkomme vildtforvaltningsrådets beslutning om, 

at arealkravet ikke kan stå alene i forvaltningen, men skal suppleres med yderligere 

værktøjer.    

Der er alene truffet politisk beslutning om at introducere arealkrav for kronvildt, men 

styrelsen er blevet bedt om at beskrive modeller, der kan rumme både kron- og dåvildt. De 

facto er det alene arealkravet til afskydning af hjorte, der adskiller de to hjortearter. For 

kronhjorte er arealkravet 100 ha, som drøftet i Vildtforvaltningsrådet, mens det for dåhjorte 

er 50 ha.   

Indhentning af de udenlandske erfaringer fremgår af bilag 1.  

Af bilag 2a, 2b og 2c fremgår eksempler på retningslinjer for kronhjortsforvaltningsområder i 

Sverige, ansøgningsskema for at blive oprettet som kronhjortsforvaltningsområde samt et 

eksempel på en forvaltningsplan.  

 

 

-- AKT 5645457 -- BILAG 23 -- [ 2021-01-17 Bilag 1 Notat med scenarier for introduktion af et arealkrav NHG-2 ] --
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Baggrund  

Kort om arealkravet 

Ministeren har besluttet, at der skal introduceres et såkaldt "arealkrav" i hjorteforvaltningen, 

på linje med Vildtforvaltningsrådets indstilling, hvor kun Danmarks Jægerforbund står uden 

for forslaget om arealkrav.  

Overordnet status i kronvildt forvaltningen  

Afskydningen af hjortevildt i Danmark vurderes skæv. Der skydes for mange hjorte og for få 

hundyr og kalve. Det bevirker, at andelen af hjorte, i særdeleshed andelen af ældre hjorte, i 

bestanden er for lille, så kun få hjorte når at toppe fysisk og størrelsesmæssigt (kulminere), 

og den naturlige selektion mod stærke dyr hæmmes. Samtidig resulterer den manglende 

afskydning af hunner og kalve i kraftigt voksende bestande. Med store bestande øges 

omfanget af skader på mark og i skov, hvilket i egne med store hjortevildtbestande giver 

betydelige omkostninger for jordbrugserhvervene.  

Vildtforvaltningsrådets forslag (indstilling) til model for arealkravet 

Der må skydes én hjort ældre end spidshjort per ejendom, per påbegyndt 100 ha i en 

jagtsæson1. Det vil sige, at der på alle ejendomme, -  uanset størrelse må skydes én hjort pr. 

ejendom. Hjort nummer 2 forudsætter at ejendommen er over 100 ha og så fremdeles. En 

ejendom på 650 ha kan således skyde 7 kronhjorte større end spidshjort. Der er ingen 

begrænsninger i antallet af hundyr og kalve, der må skydes på en given ejendom.  

Indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet vedrørende et arealkrav afspejler de facto et politisk 

kompromis. Ud over Danmarks Jægerforbund, er der i Rådet ikke længere opbakning til en 

fortsættelse af afskydningen med afsæt i jagttidens længde og "frivillige aftaler" til at indfri 

målsætningerne i forvaltningen. Der er generelt heller ikke opbakning i rådet til egentlige 

landsdækkende kvoteordninger, som det kendes fra flere andre lande, herunder fx Norge og 

Sverige. 2  

Arealkravet udgør med afsæt i ovenstående en mellemløsning, hvor der introduceres et loft 

over antallet af hjorte, der kan nedlægges pr. ejendom afhængig af ejendommens størrelse 

målt i ha, dog således, at der altid kan nedlægges én hjort større en spidshjort på alle 

ejendomme. Sidstnævnte tilgodeser et politisk ønske om at også små jordbesiddere får 

mulighed for at nedlægge fx en stor kronhjort. Teknisk set udgør arealkravet således en form 

for kvoteordning, men uden et egentligt samlet øvre loft for afskydningen af specifikke dyr 

som kendes fra fx Norge og Sverige. 

Det pointeres, at ingen, herunder Vildtforvaltningsrådet, forventer, at arealkravet isoleret 

kan indfri målsætningerne for kronvildtforvaltningen, herunder ønsket om flere ældre hjorte. 

Hjortevildt og særligt kronvildt forvaltes optimalt på bestandsniveau, hvilke ofte omfatter 

adskillige tusinde ha. Med arealkravet er forhåbningen, at de såkaldte "brodne kar" blandt 

jægerne hæmmes. Med brodne kar henvises til jægere, der ukritisk skyder et uforholdsvis 

                                                             
1 Modellen for arealkrav for dåhjorte er identisk. Dog skal reglen om 100 ha reduceres til 50 ha. Således at der på 

alle ejendomme må skydes en dåhjort større end spidshjort. Hjort nr. 2 forudsætter over 50 ha og så fremdeles.  
2 Egentlige kvoteordninger er typisk kendetegnet ved at indeholde et absolut øvre loft over antal dyr, der må 

nedlægges, ofte fordelt på køn og alder i et givent forvaltningsområde (typiske meget store arealer, så bestandene 

tilstræbes forvaltet på bestandsniveau). 
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stort antal hjorte. Hæmmes disse er forhåbningen, at der skabes et bedre klima for 

samarbejde om hjorteforvaltningen på tværs af ejendomsskel. Dette er centralt i en 

konstruktiv forvaltning og en ukritisk afskydning af hjorte på bare nogle enkelte ejendomme 

kan ødelægge samarbejdet.  

De nuværende målsætninger i kronvildtforvaltningen  

I Vildtforvaltningsrådets indstilling til forvaltning af kronvildt fra 2016 er 

forvaltningsudfordringen ridset op i følgende formålsbeskrivelse: 

Flere ældre hjorte (8+ år) i bestanden  
Bedre køns- og aldersfordeling (5 % af forårsbestanden af hjortene skal være 8+ år) 3   
Færre skader på mark og i skov 
Bedre geografisk spredning af kronvildt 
Sikre en etisk jagtudøvelse 
Bedre mulighed for at opleve kronvildt 
 

Målopfyldelsen for ovenstående mål er der delvist redegjort for i særskilte notater, herunder 

særligt fra DCE. Derudover foreligger der årlige afrapporteringer fra de regionale 

hjortevildtsgrupper. Sammenfattende vurderes målene ikke opfyldt, dog muligvis undtagen 

ønsket om bedre geografisk spredning af kronvildt. De facto har fokus været centreret 

omkring målsætningen om at opnå flere ældre hjorte i bestandene, hvilket ikke er opnået.   

 

Løsningsmodel –Arealkravet   

Der tages i løsningsmodellen udgangspunkt i det eksisterende matrikelsystem med 

tilhørende centralt registrerede arealopgørelser målt i kvadratmeter (ha). Systemet med 

matrikler er velkendt (oprindeligt etableret i 1840) og udgør grundlaget for betaling af 

ejendomsskatter, m.v. Det er ikke vurderet realistisk, at udarbejde helt nye typer af 

arealopgørelser til formålet. En anden opgørelse af arealerne vil være administrativt tungt og 

fordelen ved at anvende det matrikulære system er, at alle er bekendt med systemet og 

oplysningerne ligger offentlig tilgængelig for alle.   

Nedenstående udgør forslag til løsning skrevet i bekendtgørelsestekst;  

§ 1 Der må på en Samlet Fast Ejendom4 større end 1 ha nedlægges en hjort større end 

spidshjort pr. jagtsæson, pr. påbegyndt 100 ha.  

Stk. 2 Hvor en Samlet Fast Ejendoms arealer ikke er geografisk sammenhængende, jf. 

definition i lov om jagt og vildtforvaltning §18, stk. 1, gælder ud over den samlede ret til 

nedlægning af hjorte større end spidshjorte for den Samlede Faste Ejendom, at der uanset 

ejendommens samlede ret til nedlægning af hjorte efter stk. 1 ikke kan nedlægges mere end 

                                                             
3 Det bemærkes at den Nationale Hjortevildtgruppe med al sandsynlighed indstiller en revideret målsætning for 

andelen af ældre hjorte. En evt. ændret målsætning har ikke betydning for substansen i nærværende notat.   
4 Begrebet ”Samlet fast ejendom” er Matriklens ejendomsbegreb og har været det siden etableringen af Matriklen i 

1840. Det indeholder populært sagt matrikler, grunde og altså alle ejendomme i Danmark. Data herfra udgør den 

autoritative kilde til data for ejendomme (stamdata). Data kan blandt andet findes på www.OIS.dk. 
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en hjort større end spidshjort pr. påbegyndt 100 ha5 geografisk sammenhængende areal på 

hvert af de geografisk adskilte jordstykker6. 

§ 2 Hjorte skal skydes på den Samlede Faste Ejendom, hvortil retten til at nedlægge hjorten 

er knyttet, jf. §1.  

§ 3 Nedlagte hjorte medregnes for den Samlede Faste Ejendom, hvor dyret først er påskudt, 

uanset hvor dyret forender (dør). Rettigheden til dyret følger dog reglerne i lov om jagt og 

vildtforvaltning § 17.  

Nedenfor følger en kort forklaring til udkastene til bestemmelser; 

Ad § 1: Denne paragraf fastsætter hovedprincippet bag arealkravet. Dvs. én hjort større end 

spidshjort pr. påbegyndt 100 ha (50 ha for dåhjorte). Reglen tilgodeser mindre lodsejeres 

mulighed for jagt på kron- og dåhjorte. Det bemærkes, at der ikke er begrænsninger i antallet 

af kalve og hundyr, der lovligt kan skydes på ejendommen. Med kravet om, at den Samlede 

Faste Ejendom skal være over 1 ha for at udløse ret til nedlæggelse af en hjort kan 4 mindre 

lodsejere ikke nedlægge hver sin hjort på et samlet areal på én ha ved af gå sammen om at 

opfylde jagt-og vildtforvaltningslovens § 18, stk. 1, af hvilke det fremgår, at "Der må ikke 

drives jagt på eller fra et sammenhængende areal, der er mindre end 1 ha". Man skal med 

andre ord som ejer af en Samlet Fast Ejendom selv kunne opfylde mindstekravet for lovligt at 

kunne bedrive jagt på et areal. Afskydning af fx 4 hjorte på 1 ha vil være i modstrid med 

formålet med arealkravet.  

Ad § 1 stk. 2. Arealer (matrikler) i den Samlede Faste Ejendom kan godt være spredt over en 

større geografi (potentielt fordelt i hele landet). I et tænkt eksempel kan en ejendom have 

400 ha dårligt kronvildtbiotop beliggende på Sjælland og 5 ha beliggende i Jylland med rige 

muligheder for kronvildtjagt. Med § 1, stk 2, vil ejeren af denne ejendom kun kunne skyde én 

hjort i Jylland (1 hjort pr. påbegyndt 100 ha) mod 5, hvis stk. 2. ikke fandtes. Med stk. 2.  kan 

man altså ikke ubegrænset flytte rundt på sine rettigheder til at skyde hjorte. Stk. 2. 

forhindrer eller reducerer således en potentielt uheldig incitamentsstruktur i forvaltningen.  

Ad § 2: Leje eller opkøb af mindre arealer med det formål at "pulje" et større antal hjorte på 

et forholdsvis lille areal forhindres i væsentligt omfang med denne paragraf. I princippet kan 

man godt købe eller leje en ejendom på 1 ha og dermed opnå retten til at skyde en ekstra 

hjort. Sandsynligheden for, at en hjort kommer fobi denne specifikke ha, er dog forholdsvis 

begrænset, hvilket burde kunne eliminere / reducere spekulation.   

Ad § 3. Det er den samlede faste ejendom, hvor hjorten er truffet af skuddet, der er afgørende 

for om en hjort skal tælle som en del af den Samlede Faste Ejendoms rettigheder til hjorte. 

Der fratrækkes således ikke en rettighed fra naboen, hvis hjorten forender der. Det ville 

udgøre en urimelighed for naboen.   

 

 

 

                                                             
5 50 ha for dåhjorte. 
6 Et areal anses for sammenhængende, uanset at det gennemskæres af vej eller jernbane, når disse lovligt kan 

krydses til fods, jf. jagt- og vildtforvaltningslovens §18, stk. 1. 
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Forslag til kontrol – Model A – Klar information og tillid 

Store dele af jagtloven og tilhørende bekendtgørelser tager udgangspunkt i en betydelig grad 

af tillid til, at jægerne overholder reglerne. Dette fungerer i praksis på mange områder, 

herunder henset til at jægerne formentlig er opmærksomme på at tillidsbrud mellem jægerne 

og den brede befolkning kan have negative konsekvenser for jægernes muligheder for at 

udøve deres fritidsinteresse. På den baggrund kan man iværksætte en 

formidlingsinformation om loven, m.v. og tilhørende bekendtgørelser, således at det bliver 

klart og tydeligt, hvilke regler der gælder og hensynene bag dem. Det må formodes, at langt 

størstedelen af jægerne vil overholde loven. Reglerne bør omfattes af jagtlovens almindelige 

strafbestemmelser med mulighed for den efter loven højeste straf.  Denne metode til kontrol 

er administrativt forholdsvis billig, men vil samtidig give ringere mulighed for at gennemføre 

aktiv kontrol og håndhævelse.   

 

Forslag til kontrol – Model B – Online tildeling og registrering 

Fra andre lande, fx Belgien7 arbejdes der med egentlige licenser, således at der skal udstedes 

en tilladelse til at skyde et stykke hjortevildt. Når vildtet er skudt, kan det blandt andet gøres 

til genstand for kontrol i forhold til art og hvor det er skudt, etc. Potentiel model følger 

nedenfor;  

1) Ejeren af en ejendom søger online i fx SagsGIS (MST datasystem) om tilladelse til at 

nedlægge hjorte forud for jagtsæsonen. Lavpraktisk klikker ejeren på sin ejendom i 

sagsGIS med entydig identifikation af brugeren via Nem-id. Herefter fremkommer 

ejendommens samlede matrikler på kort, fulgt af en konkret arealopgørelse, som 

automatisk oversættes til et antal hjorte større end spidshjort, der må nedlægges på 

den Samlede Faste Ejendom. (Her vil det blive håndteret, at det er det samlede areal 

der fremgår af SagGIS) 

2) SagsGIS udsteder herefter automatisk et antal unikke koder svarende til antallet af 

hjorte for ejendommen. 

3) Når ejeren af ejendommen (eller den som ejeren har udlejet jagten til) har skudt en 

eller flere hjorte større end spidshjort i sæsonen, skal disse indberettes i SagsGis 

inden for 5 timer efter skudafgivelse med angivelse af den eller de specifikke koder, 

samt hvor på ejendommen hjorten eller hjortene er nedlagt (hvilke matrikler).  

4) På baggrund af indberetningen foretager den lokale vildtkonsulent en stikprøvevis 

kontrol af hjortene, og hvor de er skudt, evt. ved egentlig kontrol af skudstedet, m.v.  

 

Denne model er mere omfattende og væsentligt dyrere i administration end model A.  

 

Forslag til kontrol – Model C – Strips tildelt ved online registrering 

1) Samme procedure som model B, dog konverteres den unikke kode for hjortene til en 

"engangsstrips", med en unik kode, der enten tilsendes jægeren eller afhentes hos den 

                                                             
7 Eksemplet er fra den videnskabeligt forankrede bog "European Ungulates and their management in the 21st 

century". Bogen er fra 2010 og det er ikke undersøgt om reglerne er ændret siden, da dette er uden betydning for 

eksemplet.     
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lokale vildtkonsulent. "Engangsstripsen" har i princippet samme udformning som de 

armbånd, der købes i tivoli. Det vil sige, at når først de er påsat, kan de ikke fjernes 

uden at de ødelægges.   

2) Når jægeren har skudt en hjort større end spidshjort, skal engangsstrippen med den 

unikke kode påsættes dyret og datomarkeres, fx ved at strippen føres gennem haserne 

på dyret. Dyret må ikke transporteres på offentlig vej før denne strib er påsat.  

3) Jægeren skal, som i model C, indberette afskydning med henvisning til matrikel i 

SagsGIS, inden for 5 timer med angivelse af, hvor dyret kan inspiceres af 

kontrollerende myndighed.    

 

Denne model er noget mere omfattende og dermed også væsentligt dyrere i administration 

end model A og B. Der er ikke p.t. regnet på de økonomiske omkostninger for de respektive 

modeller.  Omkostninger til kontrol kan evt. gebyrfinansieres, hvor omkostningerne fordeles 

på antallet af tilladelser, der udstedes til at nedlægge hjorte større end spidshjort. Det skal 

afdækkes om den nuværende hjemmel i jagt- og vildtforvaltningslovens § 53 også vil dække 

en gebyrfinansiering af dette område eller om dette skal håndteres i forbindelse med den 

kommende revision af lov om jagt og vildtforvaltning.     

Det bemærkes, at både model B og C potentielt kan løse en væsentlig udfordring med at 

forbedre udbyttestatistikken i hjorteforvaltningen, idet der til hver afskudt hjort i SagsGIS 

kan indtastes flere forskellige variable, herunder vægt, etc. Videre kan der udtrækkes 

statistisk repræsentative hjorte til tandsnitanalyser for en bedømmelse af alder for de 

indberettede hjorte. Dette kan potentielt udgøre et betydelig bidrag til at følge op på 

målsætningen for hjortenes aldersfordeling.  

 

Forslag til supplerende løsningsmodel (Det "ekstra" der skal 
til)  

Ovenstående model til arealkrav udgør alene en begrænsning på udtaget af hjorte større end 

spidshjort på ejendomsniveau. Hermed forhindres en ukritisk afskydning af hjortene. 

Arealkravet giver dog ikke i sig selv et incitament til et samarbejde på tværs af ejendomme. Et 

sådant samarbejde er helt centralt for at opnå en bæredygtig forvaltning, hvor afskydningen 

styres efter konkrete mål, der er koordineret over meget store områder. Kun hermed kan 

potentialet i hjortevildtforvaltningen indfries til fulde. Nedenstående supplerende forslag til 

model udgør således Miljøstyrelsens udkast til "det ekstra", der skal til for at understøtte 

dette samarbejde på tværs af ejendomme. Modellen skal ses som et tilvalg, der kræver en 

betydelig arbejdsindsats af ejendomsejerne. Vælger ejerne af de Samlede Faste Ejendomme 

at forvalte efter modellen ophæves selve arealkravet for de ejendomme, der indgår i 

samarbejdet. Modellen medfører en større fleksibilitet i afskydningen for lodsejerne, hvis 

man er villig til at yde den betydelige arbejdsindsats som samforvaltning kræver.  

Modellen tager udgangspunkt i Vildtforvaltningsrådets indstilling om forvaltning af hjorte 

gennem et arealkrav. Det kan overvejes, at anlægge et bredere perspektiv og inddrage hele 

bestanden, således at der også fastsættes afskydningsmål / rettigheder til hinder og kalve.  

Modellen er beskrevet nedenfor i bekendtgørelsestekst;  
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§1 Geografisk afgrænsede områder, der er registreret i Miljøministeriet som en del af et 

"hjorteforvaltningsområde" er undtaget reglerne om arealkrav jf. § X i bekendtgørelsen om X 

(bekendtgørelse er endnu ikke udarbejdet).  

Stk. 2. Områder der er registreret som "hjorteforvaltningsområde" skal foretage afskydning 

inden for nogle overordnede fastsatte jagttider og forvaltningen skal foretages i 

overensstemmelse med en godkendt forvaltningsplan, jf. § 3.  

§2 Et hjorteforvaltningsområde skal bestå af minimum 8.000 ha overvejende 

sammenhængende velarronderet natur, land- og skovbrugsarealer.  

Stk. 2. Statsskove og statens øvrige arealer kan ikke aktivt deltage i 

"hjorteforvaltningsområder".  

Stk. 3. Ejendomme, der ønsker at indgå et hjorteforvaltningsområde, skal registreres i 

SagsGIS med polygoner / matrikler med konkret underskrift fra ejeren af ejendommen, evt. 

via nem-id inden starten af jagtåret. (1. april).  

Stk. 4. Indtrædelse eller udtrædelse af et "hjorteforvaltningsområde" kan efter oprettelsen 

ske hvert 4. år.  

§3. Der skal for hvert "hjorteforvaltningsområde" indsendes en forvaltningsplan inden XX til 

Miljøstyrelsen til godkendelse som en forudsætning for etablering af området. 

Forvaltningsplanen skal gælde for en 4 – årig periode.  

Stk. 2. Som led i godkendes af forvaltningsplanen skal Miljøstyrelsen, sikre at 

forvaltningsplanen ligger inden for rammerne af de nationale og regionale målsætninger for 

hjortevildtet.  

Stk. 3. Forvaltningsplanen skal indeholde en plan for afskydningen, herunder hvordan den 

overordnet tænkes varetaget i forhold til de respektive deltagere i forvaltningsområdet.   

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan fastsætte restriktioner på afskydningen henvist til geografisk 

afgrænsede områder.  

Stk. 5. Der skal for hvert registreret hjorteforvaltningsområde udpeges en ordførerende 

formand for området.  

Stk. 6. Den ordførerende formand står for kontakten til Miljøstyrelse, sikrer den juridiske 

dokumentation for lodsejeres deltagelse i hjorteforvaltningsområderne og er overordnet 

ansvarlig for indsendelse af forvaltningsplaner til godkendelse samt årlig afrapportering af 

nedlagt vildt.  

Nedenfor følger en kort forklaring til paragrafferne; 

Ad § 1 Hensynet bag "hjorteforvaltningsområder" er, at fremme fælles forvaltning lodsejere 

imellem over meget store områder med konkret fastsatte mål for den fælles forvaltning. Det 

er alene Samlede Faste Ejendomme eller hele matrikler fra en Samlet Fast Ejendom, der kan 

indlemmes i hjorteforvaltningsområder. Udgangspunktet er at lodsejere indgår med hele 

Samlede Faste Ejendomme med mindre dele af ejendommen ligger adskilt fra resten af 

ejendommen, i disse tilfælde vil lodsejeren kunne indgå med delarealer beliggende i området 

for hjorteforvaltning. Det er altså ikke muligt, at inddrage en andel af en matrikel (fx 

halvdelen af en mose i den samme martikel) i områderne. Hensynet er administrativt, 
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således at der kan etableres en entydig oversigt og juridisk afgrænsning af de pågældende 

områder alene ved hjælp af matrikelnumre. Administrativt oprettes der en navngiven enhed 

for hvert registreret "hjorteforvaltningsområde". Fx "Hjortevildtforvaltningsområde 

Østhimmerland" og et entydigt identifikationsnummer.  

Ad § 1, stk. 2 Selve de ydre rammerne for jagttidens længde kan være genstand for en politisk 

drøftelse inden for de normale rammer for fastsættelse af jagttider, dvs. behandling i 

Vildtforvaltningsrådet og i sidste ende ministerens godkendelse. Potentielt kan man vælge at 

give et forøget incitament til samarbejde, ved at stille samarbejdspartnerne i 

forvaltningsområderne længere jagttid i sigte. Forvaltningsområdet styrer grundlæggende 

selv deres afskydning af hjorte større end spidshjorte via fælles opsatte afskydningsmål (fast 

loft / antal rettigheder) for hjortene større end spidshjort. Hermed overflødiggøres korte 

jagttider på hjortene større end spidshjort som middel til reducere afskydningen af hjorte. 

Netto konsekvensen er et fast udtag af bestanden af hjorte, som muliggør en relativ lang 

periode, hvor jægerne kan udøve deres fritidsinteresse med jagt. Det er op til deltagerne i 

forvaltningsområdet selv at beslutte, hvordan og hvor der skal skyde hjorte inden for 

afskydningsmålet. 

Forvaltningsområdet kan internt fastsætte kortere jagttider i forhold til fastsatte ydre 

rammer og er frit stillet for internt at opstille yderligere regler, herunder fx diverse 

sprossefredninger (regulering af jagten på baggrund af antal takker på geviret), etc. Det er 

alene afskydningen af hjortene større end spidshjort, der er genstand for myndighedernes 

kontrol. Interne fastsatte øvrige regler er alene et mellemværende mellem medlemmerne af 

forvaltningsområdet og de må selv tilrettelægge og udføre en kontrol med deres egne regler.   

Ad § 2. Optimalt set bør kronvildt forvaltes på bestandsniveau. Kravet om 8.000 ha 

overvejende sammenhængende velarronderet natur- land- og skovbrugsareal er en 

tilnærmelse til en arealstørrelse, der kan rumme en væsentlig del af en egen bestand. Med 

ordet "overvejende" henvises der til, at der muligvis vil være lodsejere inden for et område, 

der vælger at stå udenfor eller gå ud af samarbejdet. Det bør ikke medføre, at en plan om 

samarbejde/samforvaltning forkastes eller et eksisterende forvaltningsområde opgives (der 

kan evt. sættes en tentativ procentvis øvre grænse for, hvor mange ha inden for et 

forvaltningsområde, der kan stå uden for den fælles forvaltning uden hermed at ophæve hele 

forvaltningsområdet). Ordet "overvejende natur- land- og skovbrugsareal" udelukker også, at 

der kan gøres brug af lufthavne, parkeringspladser, sommerhusområder, solcelleparker, m.v. 

for at opnå et samlet areal på 8.000. ha. Afslutningsvis bør der være en restriktiv mulighed 

for dispensation fra kravet og øer skal kunne oprette forvaltningsområder, desuagtet at øen 

ikke i udgør 8.000 ha, tilsvarende gør sig gældende for ”øer” som opstår på grund af større 

infrastrukturelementer som motorveje, der ikke umiddelbart krydses af hjortevildtet og 

derfor typisk definerer grænser mellem bestande.  

Ad § 2, stk. 2; Hensynet bag, at statens arealer ikke kan indgå i hjorteforvaltningsområder er 

alene at fjerne ubegrundede beskyldninger om, at staten har indført reglerne for at kunne 

optimere egen jagt på egne arealer. Hensigten er på ingen måde at udelukke et samarbejde 

offentlige og private aktører imellem.  

Ad § 2 stk. 3 Registreringen af områderne i GIS er et administrativt hensyn, således at det 

visuelt bliver muligt at se områdernes udstrækning på kort.  

Ad § 2 stk. 4. Ændringer i forvaltningsområdernes sammensætning kan potentielt være 

administrativt dyrt og der indlægges derfor en kadence for, hvor ofte der kan ske 
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omregistreringer. Der vil formentligt opstå et behov for i nogen udstrækning at kunne lave 

omregistreringer løbende i lyset af ejendomshandler, m.v. Mulighederne for indtrædelse eller 

udtrædelser af forvaltningsområder kan fastsættes administrativt, henset til budgettet til 

administration. Det bemærkes, at større omregisteringer formentligt vil kræve en ændring af 

forvaltningsplanerne for området.  

Ad §3 De respektive hjorteforvaltningsområder skal indsende en forvaltningsplan, der ligger 

til grund for Miljøstyrelsens godkendelse af området. Planerne skal opdateres og godkendes 

med 4 – årige intervaller.  

Ad §3 stk. 2. Som led i godkendelsen sender Miljøstyrelsen forvaltningsplanen i høring hos 

den regionale hjortevildtgruppe samt den Nationale Hjortevildtgruppe. I den udstrækning 

forvaltningsområder strækker sig over geografiske arealer med flere regionale 

hjortevildtgrupper høres alle grupperne. Der er alene tale om en høring. Det er 

Miljøstyrelsen, der træffer afgørelse på baggrund af en sagsbehandler instruks, der skal 

udarbejdes til formålet. En plan kan ikke godkendes, hvis den strider mod de nationale eller 

regionale målsætninger for hjortevildtet.   

Ad §3 stk. 3 Forvaltningsplanen skal indeholde en konkret plan for afskydningen, herunder 

med en præcis angivelse af hvor mange hjorte større end spidshjort, der må skydes i 

perioden. Det skal endvidere fremgå, hvordan de vil fordele hjortene til afskydning inden for 

området samt tillige, hvordan de sikrer, at der ikke skydes flere end planlagt / tildelt.  

Forvaltningsområdet er som nævnt tidligere frit stillet i forhold til at opstille egne interne 

regler for afskydningen af hjorte større end spidshjort. Fx interne regler om at der skal skydes 

2 kalve, før der må skydes til hjort, m.v. Det er forvaltningsområdet selv, der opstiller 

reglerne for afskydningen blandt medlemmerne. De interne regler er ikke genstand for 

offentlig kontrol. Miljøstyrelsen forholder sig udelukkende til afskydningen af hjorte større 

end spidshjort.   

Ad §3 stk. 4. Der vil opstå en grænseflade fra hjorteforvaltningsområdet til øvrige lodsejere, 

der ikke er medlemmer. I denne grænseflade kan der opstå urimeligheder, fx hvis dele af 

hjorteforvaltningsområdet, med en længere jagttid på hjortene, lægges snævert op mod 

arealer, der ikke er medlemmer, og der herefter foretager en væsentlig del af 

forvaltningsområdets afskydning på netop dette område.  Med nærværende paragraf kan 

myndigheden tvinge forvaltningsområdet til at agere på en vis måde. I så fald vil 

godkendelsen af forvaltningsområdet ske på betingelser. I nogle tilfælde vil det være 

nødvendigt at foretage en egentlig høring af jordbesiddere, der grænser op til et 

forvaltningsområde.  

Ad §3 stk. 5. Der er tale om et administrativt hensyn bag kravet om at udpege én ordførende, 

således at Miljøstyrelsen ikke skal i dialog med samtlige lodsejere inden for 

forvaltningsområdet.  

Af §3 stk. 6. Den ordførende har ansvaret for forvaltningsplaner, underskrifter fra alle 

lodsejere der indgår i forvaltningsområdet samt dertil en samlet årlig afrapportering til 

Miljøstyrelsen. Gentagne manglende indberetninger, manglende målopfyldelse, m.v. skal 

kunne resultere i, at hjorteforvaltningsområdet ophæves administrativt.  

Ovenstående model til fælles forvaltning er i nogen udstrækning inspireret af såvel svenske 

som norske modeller for hjorteforvaltning. Dette øger sandsynligheden for, at modellen også 

i praksis er anvendelig. Miljøstyrelsen har yderligere ladet sig inspirere af Danmarks 
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Jægerbunds egne tanker vedrørende "Frivilligt forpligtende samarbejde"8 på tværs af 

ejendomme, dog med den ikke ubetydelige forskel, at Miljøstyrelsens model er juridisk 

forpligtende i forhold til samarbejdet. Aftaler kan således ikke brydes uden konsekvenser. 

Danmarks Jægerforbund har i en snæver kreds haft mulighed for at bidrage med faglige 

input til styrelsens forslag til model uden at have taget stilling til modellen i sin helhed.  

 

Forslag til kontrol – model A 

Det er alene antallet af hjorte større end spidshjort, der skal være genstand for kontrol. 

Forvaltningsområdets ordførende skal årligt redegøre herfor på baggrund af et system de selv 

laver og administrerer. I denne model er således hovedsageligt deltagerne selv i 

hjorteforvaltningsområderne, der bestemmer de regler, de selv omfattes af. De vil internt 

skulle forholde sig til afskydning af hjortene, herunder;  

- Hvad og hvor der skal afskydes (de er fx velkommen til at supplere med deres egne 

sprossefredninger)  

- Hvornår der må afskydes (inden for de af ministerens fastsatte rammer for jagttider) 

- Hvilke kriterier, der evt. skal være opfyldt for fx at kunne jage kronhjort, etc. (fx at 

man skal have skudt én kalv og én hind inden der må skydes hjort, etc.).  

 

Givet at de frivilligt deltager i forvaltningsområdet, og at de i hovedtræk selv har lavet 

reglerne for området, så vurderes deltagerne i høj grad, at være motiveret for at overholde 

disse i form af indbyrdes kontrol. Deltagerne i forvaltningsområderne kan evt. underskrive 

deres egne regler og forvaltningsplaner. I den udstrækning enkelte ikke overholder deres 

egne regler, kan de gennemføre privatretslige tvister ved domstolene. Modellen er således i 

sin grundform meget lidt bureaukratisk. 

 

Forslag til kontrol – Model B  

Der kan indføres kontrolformer svarende til de tidligere skitserede under forslag til modellen 

for arealkravet. Essensen i nærværende model er dog i betydelig grad, at kontrollen i stor 

udstrækning gennemføres som deltagernes indbyrdes kontrol, hvorved behovet for ekstern 

og ofte omkostningstung kontrol burde minimeres. I lighed med øvrige kontrolmuligheder, 

kan det vælges at anvende brugerbetaling.  

 

Generelle juridiske perspektiver  

- Der skal tages stilling til et strafansvar under arealkravet, hvis der skydes for mange 

hjorte på et givent areal. Er det den enkelte jæger, lodsejeren eller begge der bærer 

ansvaret? Miljøstyrelsen anbefaler, at der tages udgangspunkt i lodsejeren.  

- Der skal tages stilling til, om der skal være yderligere strafansvar og sanktion, ud over 

ophævelse af forvaltningsområdet, hvis der her skydes for mange hjorte.  

                                                             
8 Tanker om modellen kan blandt andet findes på forbundets hjemmeside.  
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- Introduktion af et arealkrav kræver en lovændring. Det er p.t. uvist, om der kan 

indføres hjorteforvaltningsområder med hjemmel i jagt- og vildtforvaltningslovens § 5 

med ordlyden; "Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at visse 

vildtarter i nærmere bestemte områder kun må jages efter tilladelse fra ministeren", 

Dette skal afklares.  

- P.t. inddrages hele den Samlede Faste Ejendoms areal i beregningen af et givent antal 

rettigheder til at skyde hjorte på en ejendom, herunder fx søarealer, 

parkeringspladser, væksthuse, lader, arealer beliggende i byzone, m.v. Alternativt 

kunne der laves forskellige fradrag i arealer, der "optjener" hjorte, fx for søer, 

parkeringspladser, m.v. Dette er dog fravalgt, dels for at anvende samme entydige 

arealopmålinger, som bruges til at fastsætte ejendomsskatter m.v., dels for at 

fastholde den arealberegning der i øvrigt anvendes i relation til jagt- og 

vildtforvaltningsloven.  

- Det bemærkes, at en arealforøgelse på fx 0,05 pct. under arealkravet potentielt kan 

udløse 100 pct. ekstra kronhjort (idet hver påbegyndt 100 ha udløser en ekstra hjort). 

Dette kan forekomme urimeligt. Denne "urimelighed" kunne principielt udjævnes ved 

at tillade "opsparing" af hjorte. Fx kunne en noteringsejendom på 10 ha hvert 10 år 

optjene en ekstra hjort. Dette er dog grænsende til umuligt at håndtere administrativt 

i praksis, herunder som følge af hyppige ejendomshandler med tillæg og fradrag af 

ejendomsstørrelser.      

- Med det skitserede arealkrav gøres en del af de etiske regler for kronvildtjagt til 

egentlig lov. De fastsatte arealgrænser for hjortejagt anses ikke at udgøre en barriere 

på veldrevne ejendomme, idet de typisk skyder færre hjorte, end hvad arealkravet 

tilsigter.  

- Med det skitserede arealkrav gøres det principielt specifikt lovligt årligt at skyde en 

stor kronhjort på en ganske lille ejendom (1 ha). Dette kan principielt anses som etisk 

problematisk og langt fra bæredygtigt i forhold til målsætningerne med forvaltningen.   

- Der vil med nogen sandsynlighed opstå utilfredshed fra lodsejere med en større 

samlet ejendom i forhold til personer, der ejer flere mindre ejendomme, og dermed 

kan skyde relativt mange hjorte på relativt få ha. Der vil være situationer hvor en ejer 

af flere små ejendomme med et samlet areal under 100 ha kan skyde flere hjorte end 

en lodsejer med en Samlet Fast Ejendom på 300 ha primær kronvildt biotop. Det 

forekommer ikke umiddelbart muligt, med en simpel model at undgå denne type 

uretfærdigheder. Det er ikke udelukket, at ovennævnte eksempel kan imødegås ved at 

koble tilladelser til hjortene til juridiske personer i stedet for Samlet Fast Ejendom. 

Men dette vil alt andet lige rejse nye spørgsmål om eksempelvis ejere, der indgår i 

forskellige ejerkonstruktioner på forskellige områder. Miljøstyrelsen har lagt vægt på 

at skabe så enkelt og entydig en model som muligt på baggrund af almindeligt 

offentligt tilgængelige oplysninger.  

- Det er muligt, at lodsejere ad åre vil forsøge at omgå arealkravet, fx ved at opdele 

eksisterende ejendomme i flere mindre Samlede Faste Ejendomme, for dermed at 

opnå mulighed for at skyde flere hjorte. Det er her tilsvarende muligt, at dette måske 

kan imødegås med kobling til juridiske personer, men det forekommer usandsynligt, 

da man i givet fald blot vil kunne etablere forskellige selskabskonstruktioner, som vil 

resultere i adskilte juridiske personer.  



Målsætningerne i kron-
og dåvildtforvaltningen 

23. februar 2021
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Målsætningen for forvaltning af kron- og 

dåvildt

 Kønsforholdet skal på det lokale niveau tilstræbes at være 1:1. Den Nationale 
Hjortevildtgruppe finder kønsforhold under 1;1,5 acceptable. 

 På det lokale niveau skal alderssammensætningen af både han-og hundyr sikre, at 
der findes individer i alle aldersmæssige udviklingstrin

 Befolkningen skal sikres bedre muligheder for at opleve vildtet  

 Bestandene skal spredes til egne, hvor de er ønskede af de respektive regionale 
grupper

 Bedre geografisk spredning 

 Færre skader på mark og i skov

 Jagten skal udøves i overensstemmelse med vildtforvaltningsrådets etiske regler

 Forvaltningen skal være bæredygtig (krydsfelt mellem økonomiske, sociale og 
biologiske hensyn) (se næste side)

23. februar 

2021
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Bæredygtig forvaltning af kron- og 

dåvildt  

 Bæreevnen er biologisk overskredet, når eksempelvis:

 Dyrenes kondition er generelt nedadgående

 Reproduktionen i bestanden er væsentligt under det naturlige 

 Der forekommer udbrud af tæthedsafhængige sygdomme

 Bæreevnen er økonomisk overskredet, når eksempelvis:

 Jordbruget kan dokumentere omfattende regionale skader på afgrøder og kulturer, og disse skader kun kan løses via øget 
hegning 

 Den lokale bestand kun kan komme igennem en normal vinter i kraft af tilskudsfodring

 Bæreevnen er socialt overskredet, når eksempelvis:

 Almindelige borgere klager over omfattende skader fra vildt i haver og på anden ejendom

 Samme vejstrækning vedbliver med at udgøre en trafikal risiko pga. krydsende vildt på trods af afværgeforanstaltninger 

 Når jægernes og lodsejernes handlinger er en trussel for andres målopfyldelse

23. februar 
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Artsspecifikke målsætninger  

 Kronvildt 

 5 pct. af forårsbestanden skal være hjorte på mindst 8 år 

 Dåvildt 

 5 pct. af forårsbestanden skal være hjorte på mindst 6 år

23. februar 
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Målbarhed og tidshorisont

 Som udgangspunkt er det de regionale hjortevildtgrupper, der afrapporterer 

udviklingen i målsætningerne 

 Vildtudbyttestatistikken og DCE generelt bidrager til opgørelser af 

bestandssammensætningen, etc., herunder målsætninger om antallet hjorte 

over en vis alder

 Målsætningerne følges løbende, herunder særligt af de regionale 

hjortevildtgrupper

23. februar 
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MST den 26. januar

23. februar 2021



Alars den 17. februar 2021  

Notat vedrørende fortsat brug af dæmrings- og skumringsjagt 

 

Problem  

Vildtforvaltningsrådet skal forholde sig til om dæmrings, -og skumringsjagt fortsat skal være et muligt 

"værktøj" for de regionale hjortevildtgrupper, når de skal indstille jagttider for kronvildt til ikrafttræden den 

1. juli 2022.  

Baggrund  

Miljø- og Fødevareministeren i 2016 en ny 3–årig model for jagt på kronvildt i Danmark. Modellen åbnede 

blandt andet op for muligheden for at der lokalt kunne iværksættes forsøg, herunder at indføre dæmrings- 

og skumringsjagt. Intentionen med at afprøve dæmrings- og skumringsjagt var bl.a. at undersøge om disse 

tiltag kunne øge nedlæggelsen af kronvildt i dyrenes aktive fødesøgningsperiode, og derved potentielt 

reducere skader forvoldt på markafgrøder. 

På ovenstående baggrund blev der med jagtsæsonen 2017/18 indført dæmringsjagt (jagt før solopgang) i 

tre lokale hjortevildtforvaltningsområder, Vestjylland, Midtjylland og Djursland, samt indført skumringsjagt 

(jagt efter solnedgang) i ét forvaltningsområde, Djursland. Dæmringsjagt- og skumringsjagt omfattede jagt 

på kalv og hind i alle tre forvaltningsområder samt jagt på spidshjort på Djursland. 

Efter to sæsoner med muligheden for at nedlægge kronvildt på dæmrings- og skumringsjagt bad 

Miljøstyrelsen DCE om at få vurderet omfanget og effekten af denne mulighed på afskydningen i de 

aktuelle områder. Afrapporteringen fra DCE fremgår af bilag 4.  

Miljøstyrelsen bemærker, at reglerne for dæmrings- og skumringsjagt har været formidlet via hjemmeside, 

jagttabeller samt interaktive kort (tryk med musepilen på et geografisk område af Danmark hvorefter 

reglerne for jagttiderne på kronvildt fremkommer på skærmen). Personer fritaget fra digital selvbetjening 

har dog ikke haft denne mulighed.  

Miljøstyrelsen sammenfatning    

Rapporten belyser blandt andet, at;  

- Reglerne nok ikke altid er blevet korrekt opfattet af jægerne.  

- En betydelig del af afskydningen af hjortevildtet under skumrings- og dæmringsjagt er sket ulovligt 

(se fx rapportens figur 3,4 og 5 samt tabel 5).  

- Dæmrings-og skumringsjagt uvægerligt vil medføre utilsigtet og ulovlig afskydning i visse perioder 

af sæsonen (forvekslinger under relativt dårlige lysforhold).  

- Indførsel af muligheden for dæmrings- og skumringsjagt ikke medførte en markant ændring i det 

samlede vildtudbytte for kommuner der helt eller delvist indgår i de tre forvaltningsområder. 

Overordnet er der derfor ingen umiddelbar effekt på afskydningen af den tidsmæssige udvidelse af 

jagttiden som følge af dæmrings- og skumringsjagt, hvilket indikerer, at jægerne udnytter 

muligheden for dæmrings- og skumringsjagt kompensatorisk, og i de fleste tilfælde ikke øger deres 

årlige udbytte. 

- Det ikke kan forventes at muligheden for dæmrings- og skumringsjagt vil have en større effekt på 

bestandsudviklingen. Forsigtigt vurderet, er det mere oplagt at en forstyrrende effekt af dæmrings- 

og skumringsjagt på sigt vil kunne medføre en ændret adfærd, hvor dyrene tilpasser sig forekomst 
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Alars den 17. februar 2021  

af dæmrings- og skumringsjagt ved at blive endnu mere nataktive end det er tilfældet i dag, eller på 

anden måde tilpasser sig jægernes aktivitet. 

Nedenfor fremgår kommentarer der er indkommet fra de respektive organisationer (citeret ordret).  

Kommentarer fra DN, m.fl.  

På baggrund af de mange overtrædelser og den manglende påvisning af den ønskede effekt (jf. DCEs status) 

kan DN og DB ikke bakke op om opretholdelse af mulighed for dæmrings- og skumringsjagt. Friluftsrådet 

har ikke under drøftelserne i NHG tilkendegivet en holdning og ventes derfor at tilkendegive sin holdning på 

mødet i VFR.  

Kommentarer fra Dansk Skovforening 

Skovforeningen ser gerne forsøgsordning vedrørende skumrings-  og dæmringjagt fortsat som oprindelig 

planlagt, dels da det vurderes at være en meget kort periode, der er evalueret på, dels da det ligeledes 

vurderes, at en ikke ringe del af de erkendte problemer skyldes et kompliceret set-up mht grænser og 

muligheder for skumrings/dæmringsjagt, og dårlig kommunikation af disse grænser og muligheder. 

Kommentarer fra Danmarks Jægerforbund  

Danmarks jægerforbund anser jagttid i skumrings- og dæmringstiden som forvaltningsredskaber i 

hjortevildtforvaltningen. Når man anvender sådanne redskaber, må man sideløbende med den jagtlige 

mulighed, også arbejde på en fælles kontinuerlig dannelse af lodsejere og jægere i forståelse af vildtbiologi 

og vildtadfærd. 

Når man tilføjer redskaber, er det vigtigt, at man regionalt/lokalt har en målsætning for hvad redskabet skal 

bidrage med. 

I tilfældet skumrings- og dæmringsjagt er det vigtigt at pointere, at skumringsjagten den skal anvendes i de 
egne hvor der er brug for adfærdsregulering af familierudler og dæmringsjagten primært bidrager til 
bestandsreducering.  

Danmarks Jægerforbund har en målsætning om mindst mulig regulering og mest mulig jagttid i regionerne 

eller forvaltningstid i egne med samforvaltning. Derfor anser Jægerforbundet uagtet rapportens 

konklusioner redskaberne skumrings- og dæmringsjagt som en del af den regional/lokale 

forvaltningsmæssige værktøjskasse.  

Indstilling  

Det indstilles, at rådet drøfter rapporten og vurderer i hvilken udstrækning skumrings- og dæmringsjagt 

fortsat skal indgå i de regionale hjortevildtgruppers værktøjskasse fremover.   

Videre proces  

På baggrund af blandt andet Rådets indstilling træffer ministeren afgørelse om brugen af dæmrings- og 

skumringsjagt. Ministerens beslutning meddeles til de regionale hjortevildtgrupper hurtigst muligt som en 

del af den samlede pakke de modtager i forbindelse med deres kommende opgave med at indstille 

jagttider, der skal træde i kraft den 1. juli 2022.  
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Baggrund 
Dette notat er udarbejdet for Miljøstyrelsen (MST) i henhold til bestilling af 
13. juni 2019 (Rådgivning på Vildtkontrakt I – forvaltning af jagt, konfliktarter 
og invasive fugle og pattedyr).  

Miljø- og Fødevareministeren fremlagde i 2016 en ny 3–årig model for jagt på 
kronvildt i Danmark med det formål at tilpasse jagten, så den tilgodeser både 
dyr, natur, jægere, skovejere og landmænd. Intentionen med indførelse af en ny 
ramme for jagttiden på kronvildt var at øge andelen af ældre hjorte ved at re-
ducere jagttiden for ældre hjorte fra 5 til 3 måneder, samt at øge muligheden for 
at nedlægge kalve ved at forlænge jagttiden med én måned.  

Inden for modellens overordnede rammer blev der givet mulighed for at de 
lokale hjortevildtgrupper kunne fastsætte lokale jagttider, herunder mulighed 
for fastsætte 14 dages ekstra jagttid på ældre hjorte i brunstperioden. Den nye 
model åbnede tilsvarende for muligheden for at der lokalt kunne iværksættes 
forsøg, herunder at indføre dæmrings- og skumringsjagt. Intentionen med at 
afprøve dæmrings- og skumringsjagt var bl.a. at undersøge om disse tiltag ville 
kunne øge nedlæggelse af kronvildt i dyrenes aktive fødesøgningsperiode, og 
derved potentielt reducere skader forvoldt på markafgrøder.  

På baggrund af den overordnede model og indstillingerne fra de lokale hjorte-
vildtgrupper blev der fra og med jagtsæsonen 2017/18 indført dæmringsjagt 
(jagt før solopgang) i tre lokale hjortevildtforvaltningsområder, Vestjylland, 
Midtjylland og Djursland, samt indført skumringsjagt (jagt efter solnedgang) i 
ét forvaltningsområde, Djursland. Dæmringsjagt- og skumringsjagt omfattede 
jagt på kalv og hind i alle tre forvaltningsområder samt jagt på spidshjort på 
Djursland.  

Efter to sæsoner med muligheden for at nedlægge kronvildt på dæmrings- og 
skumringsjagt har Miljøstyrelsen ønsket at få vurderet omfanget og effekten af 
denne mulighed på afskydningen i de aktuelle områder. 

Nærværende notat præsenterer resultatet af en spørgebrevsundersøgelse gen-
nemført blandt 9.255 jægere som har været aktive i jagtsæsonerne 2017/18 og 
2018/19. De adspurgte jægere har enten indberettet at have nedlagt kronvildt i 
hjortevildtforvaltningsområderne Vestjylland, Midtjylland og Djursland, eller 
haft udbytte i disse områder og desuden haft riffelpåtegning, og derved poten-
tielt har kunnet være på kronvildtjagt, dog uden at få udbytte.  

Udformningen og indhold af spørgebrevet blev udarbejdet af DCE - Nationalt 
Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, og justeret på baggrund af kom-
mentarer fra Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund. MST 
har stået for udsendelse af spørgebrevet via e-Boks, mens DCE har haft ansvaret 
for tilfældig udvælgelse af jægere uden udbytte, opsætning og design af spør-
gebrevet, samt datahåndtering og analyse af de indkomne svar.  
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Materiale og metode 

Områder og muligheder for dæmrings- og skumringsjagt  

På baggrund af de regionale hjortevildtgruppers indstilling blev der fra og med 
jagtsæsonen 2017/18 indført dæmrings- og skumringsjagt i de tre Midtjyske 
hjortevildtforvaltningsområder Vestjylland, Midtjylland og Djursland (Fig. 1).  

Muligheden for at gå på dæmrings- eller skumringsjagt blev ikke udformet ens 
for de tre områder. Mens der blev indført dæmringsjagt i alle tre områder, var 
det kun på Djursland at der blev indført skumringsjagt. Mellem de tre områder 
er der tilsvarende forskel i længden af den fastsatte periode, hvor der kunne 
udføres dæmringsjagt, ligesom der var sæsonforskelle mellem områderne i mu-
ligheden for at nedlægge hhv. kalv, hind og spidshjort på dæmringsjagt. Ældre 
hjorte end spidshjort kunne ikke nedlægges i nogen af områderne og spidshjort 
kunne kun nedlægges på Djursland (både dæmrings- og skumringsjagt). De 
indførte bestemmelser for dæmrings- og skumringsjagt er vist i Tabel 1.  

Figur 1. De tre hjortevildtforvalt-

ningsområder Vestjylland, Midtjyl-

land og Djursland, hvor det i jagt-

sæsonerne 2017/18 og 2018/19 

har været muligt at gå på dæm-

rings- og skumringsjagt på kron-

vildt. Skumringsjagt var dog kun 

tilladt i område Djursland. 

 

Foto:  Jacob Coleman Nielsen. 
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I de efterfølgende resultatafsnit bliver der skelnet mellem kronvildt som er 
angivet nedlagt i perioder hvor dæmrings- eller skumringsjagt er tilladt og 
kronvildt som er angivet nedlagt i perioder hvor dette ikke er tilladt.  

 

Undersøgelsens omfang 

Spørgebrevet om dæmrings- og skumringsjagt blev udsendt til i alt 9.255 jæ-
gere, hvoraf 4.755 jægere havde nedlagt kronvildt i ét eller flere af de tre for-
valtningsområder i enten 2017/18 eller 2018/19 jagtsæsonen. Spørgebrevet 
blev tilsvarende tilsendt 4.500 jægere uden kronvildtudbytte i 2017/18 og 
2018/19 jagtsæsonerne, men som havde riffelpåtegning og indberettet ud-
bytte fra et eller flere af de tre hjortevildtforvaltningsområder. 

Spørgebrevet blev udsendt 1. august 2019 med svarfrist 20. august. Der blev 
efterfølgende udsendt en rykker i starten af september til jægere der ikke 
havde besvaret spørgebrevet med svarfrist d. 13. september. 

Spørgebrevet blev udformet som en elektronisk internet-side, som kunne til-
gås gennem personlige link til de enkelte jægere. Linket til spørgebrevet blev 
fremsendt gennem e-Boks, og svar kunne kun afgives via en internetbrowser 
(PC, mobil, tablet). Alle data blev registreret i en database uden tilknytning af 
personfølsomme oplysninger. De enkelte jægere kunne kun identificeres ud 
fra deres jæger-ID (Miljøstyrelsens jagttegnsregistrering) og det personlige 
link til spørgebrevet (URL-Key). 

Ved svarfristens udløb var spørgebrevet blevet besvaret i sin helhed af 5.134 
jægere (55,5%), heraf besvaret af 2.687 (56,5%) jægere med kronvildtudbytte 
og af 2.447 (54,4%) jægere uden kronvildtudbytte.  

Tabel 1. Oversigt over jagtsæson (grøn) for kronvildt i jagtsæsonerne 2017/18 og 2018/19 for kalv, hind, spidshjort og hjort. 

Markerede felter angiver perioder hvor der i forvaltningsområde Vest og Midtjylland er mulighed for at gå på dæmringsjagt, samt 

for forvaltningsområde Djursland er mulighed for at gå på både dæmrings- og skumringsjagt. For hver periode er angivet i hvil-

ket tidsrum dæmrings- og skumringsjagt må ske i forhold til solopgang og solnedgang. 

Vestjylland   Sep Okt Nov Dec Jan  

 Kalv                ½ time 

 Hind             ½ time 

 Spidshjort                   

  Hjort                       

             

Midtjylland   Sep Okt Nov Dec Jan  

 Kalv  1 time 

 Hind     1 time 

 Spidshjort                     

  Hjort                       

             

Djursland     Sep Okt Nov Dec Jan  

 Kalv  1 time         

½ time  Hind            

 Spidshjort 1 time         

  Hjort                       
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Der er i spørgeskemaet ikke spurgt ind til om de enkelte dyr er nedlagt under 
en reguleringstilladelse. Der kan derfor indgå krondyr som er nedlagt før sol-
opgang og efter solnedgang ved regulering. Der foreligger ingen samlet op-
gørelse af givne reguleringstilladelser i forhold til jagtsæsoner, men det er 
DCE’s forsigtige vurdering, at der indenfor jagtsæsonen 2018/19 (data fra Vil-
reg/MST) i alt givet 57 reguleringstilladelser for hele region Midtjylland. På 
disse tilladelser er der indberettet 58 dyr nedlagt på 33 tilladelser, mens de 
resterende ikke har nedlagt krondyr på de givne reguleringstilladelser. Stort 
set samtlige reguleringstilladelser giver tilladelse til at nedlægge 2 kalve, som 
kan nedlægges fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. Indbe-
retninger af regulerede krondyr omfatter ingen oplysninger om dyrene er 
nedlagt ved dæmrings- dag- eller skumringsjagt.  

I alt 675 jægere havde startet på besvarelse, men ikke gennemført hele spør-
gebrevet. Disse ufuldstændige besvarelser er ikke medtaget i analyserne og 
indgår derfor ikke i notatets resultater, som kun omfatter besvarelser hvor 
hele spørgeskemaet er besvaret. DCE har på baggrund af direkte henvendelse 
fra adspurgte jægere rettet nogle få fejlbesvarelser, når de enkelte jægere har 
opdaget indtastningsfejl, fx i spørgebrevet indberettet nedlagt kronvildt i et 
forkert forvaltningsområde.  

Spørgebrevets udformning  

Spørgebrevet blev udformet så alle adspurgte jægere blev stillet uddybende 
spørgsmål til deres jagt i alle tre hjortevildtforvaltningsområder. Hvis jægerne 
svarede nej til at have været på kronvildtjagt i alle tre områder, blev de ført 
frem til nogle afsluttende generelle spørgsmål om erfaringer eller oplevelser 
med indførsel af dæmrings- og skumringsjagt. Disse afsluttende spørgsmål 
blev ligeledes stillet til jægere der havde været på kronvildtjagt. 

Jægere, der svarede ja til at have været på kronvildtjagt, blev spurgt hvor 
mange gange og hvorfor de havde været på dæmrings- eller skumringsjagt. 
Alle jægere blev spurgt hvor mange dyr de havde nedlagt i de enkelte sæsoner 
og efterfølgende om hvilken del af jagtsæsonen (perioder med/uden dæm-
rings/skumringsjagt), hvad tid på dagen (på dæmrings- skumrings- eller 
dagjagt), hvilken jagtform (enkeltmandsjagt, fællesjagt, andet) og i hvilken 
habitat de individuelle krondyr var blevet nedlagt (mark, skov, andet). Alle 
individuelle dyr blev registreret som enten kalv, hind, spidshjort eller hjort. 
Det var muligt at angive ”ved ikke” for alle underspørgsmål. 

Blev det angivet at kronvildt var blevet nedlagt på dæmringsjagt blev der ef-
terfølgende spurgt til hvad dæmringsjagt havde betydet for jægerne mht. ud-
bytte, jagtaktivitet og skudchancer, ligesom der blev spurgt til hvad skum-
ringsjagt havde betydet.  

Jægere, der havde været på kronvildtjagt, men som ikke havde været på dæm-
rings- eller skumringsjagt blev spurgt ind til hvorfor de ikke havde udnyttet 
muligheden.  

De adspurgte jægere havde mulighed for at indsætte kommentarer til de af-
sluttende spørgsmål, samt givet mulighed for at henvende sig til DCE i til-
fælde af fejlindtastninger eller vejledning til udfyldelse af spørgeskemaet. 
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Resultater 

Svarprocent, antal jægere og totale antal krondyr  

Der blev registreret i alt 5.134 brugbare og fuldstændige besvarelser, hvilket 
giver en svarprocent på 55,5%. Besvarelsesprocenten var stort set ens for 
begge grupper af adspurgte jægere, hhv. 56,5% (N=2.687) for jægere med et 
kronvildtudbytte i enten 2017/18 og/eller 2018/19 jagtsæsonerne, og 54,4% 
(N=2,447) for jægere uden kronvildtudbytte. 

I alt 1.729 jægere angav at de havde været på enten dæmrings- og/eller skum-
ringsjagt i 2017/18 og/eller 2018/19, og af disse svarede 535 at de havde ned-
lagt kronvildt på enten dæmrings- og/eller skumringsjagt. 

Samlet omfattede besvarelserne 6.540 krondyr, som var nedlagt af i alt 2.222 
jægere i enten 2017/18 eller 2018/19. Heraf var 1.077 (16,5%) nedlagt på dæm-
ringsjagt, 5.259 (80,4%) nedlagt på dagjagt (i dagtimerne), 141 (2,1%) på skum-
ringsjagt, mens 63 (1,0%) af dyrene ikke havde en angivelse af tidpunkt for 
nedlæggelse. 17 jægere svarede at de havde været på dæmrings- og/eller 
skumringsjagt i både Vestjylland og Djursland. 172 jæger svarede at de havde 
været på dæmringsjagt i både Vestjylland og Midtjylland. 133 jægere svarede 
at de havde været på dæmrings- og/eller skumringsjagt i både Midtjylland 
og Djursland, mens i alt 8 jægere svarede at de havde været på dæmrings- 
og/eller skumringsjagt i alle tre hjortevildtforvaltningsområder.  

 

 

 
Foto:   Jacob Coleman Nielsen. 
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I alt 21 jægere, som ikke havde indberettet krondyr til vildtudbyttestatistik-
ken, angav at have nedlagt 22 dyr i deres besvarelse af spørgeskemaet. Om-
vendt fremgår det af ovenstående tal, at kun 2.222 ud af 2.687 jægere som 
ifølge vildtudbyttestatistikken skulle have nedlagt kronvildt i de aktuelle for-
valtningsområder, angav at have nedlagt kronvildt i forbindelse med besva-
relsen af det fremsendte spørgebrev. 

Dæmrings- og skumringsjagt - hovedresultater  

Hovedresultaterne og de underliggende områdespecifikke resultater vedrø-
rende vurderingen af dæmrings- og skumringsjagt på kronvildt i jagtsæsonerne 
2017/18 og 2018/19 omfatter en analyse af i alt 6.477 nedlagte krondyr, hvor 
der foreligger oplysninger om både køn, alder og tidspunkt for nedlæggelse. 

Det samlede antal nedlagte dyr fordelt på dæmringsjagt, dagjagt og skum-
ringsjagt i de tre forvaltningsområder er vist i Tabel 2A. Som det fremgår af 
den relative fordeling (Tabel 2B) skydes langt størstedelen af krondyrene på 
dagjagt (70-91%), med et gennemsnit for alle områder på 81,2%. Andelen af 
krondyr nedlagt på dæmringsjagt er lavest i område Vestjylland (9,0%) og hø-
jest i Midtjylland med 21,3%. Dæmringsjagt på Djursland omfatter 16,7% af 
kronvildtudbyttet, mens andelen af dyr nedlagt på skumringsjagt ligger på 
12,8%. Samlet nedlægges således 29,5% af krondyrene på Djursland ved 
dæmrings- og skumringsjagt. 

 
 

Tabel 2. Antalsfordeling (A) og procentfordeling (B) af krondyr indberettet i spørgebrevsundersøgelsen om dæmrings- og skum-

ringsjagt for hjortevildtforvaltningsområderne Vestjylland (VEST), Midtjylland (MIDT) og Djursland (DJURS), opdelt på dyr ned-

lagt ved dæmrings-, dag- og skumringsjagt (bemærk skumringsjagt er kun tilladt i område DJURS). 

A                            

Antal nedlagt totalt VEST MIDT DJURS

Alle

områder

B                              

 Andel (%) nedlagt totalt VEST MIDT DJURS 

Alle 

områder 

Dæmring 186 707 184 1077 Dæmring 9,0 21,3 16,7 16,6 

Dag 1877 2605 777 5259 Dag 91,0 78,7 70,5 81,2 

Skumring   141 141 Skumring - - 12,8 2,2 

TOTAL 2063 3312 1102 6477 

 

  

Foto:   Jacob Coleman Nielsen. 
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Det samlede antal af nedlagte kalve, hinder, spidshjorte og hjorte fordelt på 
de tre forvaltningsområder er vist i Tabel 3A. Den del af det samlede antal der 
blev nedlagt ved dæmringsjagt er vist i Tabel 3B, hvor tallet for Djursland 
omfatter dyr nedlagt ved både dæmrings- og skumringsjagt. Det fremgår at 
der er nedlagt spidshjort ved dæmringsjagt i områderne Vestjylland og 
Midtjylland, selv om det ikke har været tilladt at nedlægge disse på dæm-
ringsjagt. Der er ligeledes nedlagt et antal hjorte i alle tre forvaltningsområ-
der, uden at der var indført dæmringsjagt på disse. I tabel 3C ses andelen af 
krondyr nedlagt på dæmringsjagt for de enkelte områder samt samlet for alle 
områder. 

 
De muligheder der var for at nedlægge kronvildt på dæmrings- og skumring-
jagt var, på nær for område Midtjylland, begrænset til bestemte perioder i 
jagtsæsonen (jf. tabel 1). Kun i område Midtjylland var det tilladt at gå på 
dæmringsjagt på kalv og hind gennem hele den afsatte jagtsæson. Antallet af 
krondyr nedlagt i de tilladte perioder med dæmrings- og skumringsjagt er 
vist i tabel 4A. Beregnes andelen af kronvildt nedlagt i de tilladte perioder i 
forhold til den samlede afskydning ved dæmringsjagt (tabel 3B), burde denne 
andel være 100%, hvis alle dyr nedlagt ved dæmrings- og skumringsjagt var 
nedlagt i de perioder hvor dæmrings- og skumringsjagt var tilladt. Af tabel 
4B fremgår det, at der er markante afvigelser fra en korrekt afskydning, idet 
andelen af dyr nedlagt i de tilladte perioder afviger fra 100%. Kun for område 
Midtjylland er der overensstemmelse. Dette skyldes at dæmringsjagt her er 
tilladt i hele sæsonen for kalv og hind, og afvigelser i forhold til en korrekt 
afskydning kun kan ligge uden for den egentlige jagtsæson. 

Af tabel 4B fremgår det, at mindre end halvdelen af kalvene (43,1%) nedlagt 
ved dæmringsjagt i område Vestjylland er nedlagt i perioder hvor dæmrings-
jagt er tilladt. I alt er det derfor 56,9% af kalvene der er nedlagt i perioder hvor 

Tabel 3. Antalsfordeling af krondyr indberettet i spørgebrevsundersøgelsen om dæmrings- og skumringsjagt for hjortevildtfor-

valtningsområderne Vestjylland (VEST), Midtjylland (MIDT) og Djursland (DJURS), opdelt på A) det totale antal kalve, hinder, 

spidshjorte og hjorte dyr nedlagt, B) det totale antal af disse nedlagt ved dæmrings- og skumringsjagt, samt C) procentfordelin-

gen af krondyr nedlagt ved dæmrings- og skumringsjagt (bemærk skumringsjagt er kun tilladt i område DJURS og tal for hhv. 

dæmrings- og skumringjagt er lagt sammen). Røde tal angiver dyr nedlagt ved dæmrings- eller skumringsjagt, men som idet 

ikke er tilladt at nedlægge før opgang eller efter solnedgang 

A                            

Antal nedlagt totalt 

VEST MIDT DJURS 

Alle

områder 

B                              

Antal nedlagt ved  

dæmringsjagt VEST MIDT DJURS

Alle 

områder

Kalv 732 1198 423 2209 Kalv 102 421 177 700

Hind 693 1148 368 2353 Hind 44 201 53 298

Spidshjort 267 472 159 1017 Spidshjort 21 62 80 163

Hjort 371 494 152 898 Hjort 19 23 15 57

Total 2063 3312 1102 6477 Total 174 715 325 1218

                
C                           

Andel (%) nedlagt 

ved dæmringsjagt VEST MIDT DJURS

Alle

områder       
Kalv 13,9 35,1 41,8 29,7      
Hind 6,3 17,5 14,4 13,5      
Spidshjort 7,9 13,1 50,3 18,2      
Hjort 5,1 4,7 9,9 5,6      
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det ikke er tilladt at drive dæmringsjagt. Tilsvarende er det hhv. 39,6% (Djurs-
land) og 29,5% (Vestjylland) af hinder nedlagt på dæmrings- eller skumrings-
jagt, der er nedlagt i perioder hvor dæmrings- og skumringsjagt ikke er tilladt. 

 
Sammenholdes antallet af dyr nedlagt ved dæmrings- og skumringsjagt i pe-
rioder hvor det ikke er tilladt med det samlede antal nedlagte dyr i de respek-
tive forvaltningsområder, fås et samlet billede af hvor stor denne ’forkerte’ 
andel er (tabel 5). Da muligheden for at gå på dæmrings- og skumringsjagt 
ikke er sammenlignelige mellem de tre forvaltningsområder, kan de angivne 
værdier dog ikke umiddelbart sammenlignes mellem områderne. Hver for sig 
repræsenterer de tre områder et billede af hvad der kan forventes af afskyd-
ning ved indførelse af de tre forskellige scenarier for dæmrings- og skum-
ringsjagt på kronvildt.  

Dæmrings- og skumringsjagt i de enkelte forvaltningsområder  

Vestjylland  
I alt 1.493 individuelle jægere, som havde været på jagt i hjortevildtforvalt-
ningsområde Vestjylland, afgav samlet 2.526 svar for de to jagtsæsoner (der 
afgives ét svar per sæson). I alt 564 (37,8%) jægere angav at de havde været på 
dæmringsjagt. 

Af de 564 jægere der havde været på dæmringsjagt angav 91 (16,1%) at have 
haft udbytte på dæmringsjagt i jagtsæsonerne 2017/18 og 2018/19.  

Udbyttets fordeling i forhold til dæmringsjagt 
Beregnet ud fra de 2.063 dyr med detaljerede oplysninger blev 1.877 dyr 
(91,0%) nedlagt i dagtimerne, mens 186 (9,0%) dyr blev nedlagt på dæmrings-
jagt. Af det samlede udbytte udgjorde kalve 35,5% (N=732), hind 33,6% 
(N=693), spidshjort 12,9% (N=267) og hjort 8,0% (N= 371).  

Tabel 4. Antalsfordeling (A) og procentfordeling (B) af krondyr indberettet i spørgebrevsundersøgelsen om dæmrings- og skum-

ringsjagt for hjortevildtforvaltningsområderne Vestjylland (VEST), Midtjylland (MIDT) og Djursland (DJURS), for dyr nedlagt i 

perioder hvor dæmrings- og skumringsj00agt er tilladt (bemærk skumringsjagt er kun tilladt i område DJURS og tal for hhv. 

dæmrings- og skumringjagt er lagt sammen). 

A                           

Antal nedlagt i  

rigtige perioder ved  

dæmringsjagt VEST MIDT DJURS

Alle 

områder  

B                               

Andel (%) nedlagt i 

rigtige perioder ved 

dæmringsjagt VEST MIDT DJURS

Alle 

områder

Kalv 44 421 145 610  Kalv 43,1 100 81,9 87,1

Hind 31 201 32 264  Hind 70,5 100 60,4 88,6

Spidshjort   70 70 Spidshjort - - 87,5 42,9

Hjort          Hjort - - - -

Tabel 5. Procentfordelingen af krondyr nedlagt ved dæmrings- eller skumringsjagt i perio-

der hvor dette ikke er tilladt i forhold til det samlede totale udbytte af kronvildt (jf. Tabel 3a) 

(bemærk skumringsjagt er kun tilladt i område DJURS og tal for hhv. dæmrings- og skum-

ringjagt er lagt sammen). 

Andel (%) nedlagt forkert ved dæm-

ringsjagt i forhold til totale udbytte VEST MIDT DJURS

Alle områ-

der

Kalv 7,9 0 7,6 3,8

Hind 1,9 0 5,7 1,5

Spidshjort 7,9 13,1 6,3 10,4

Hjort 5,1 4,7 9,9 5,6
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I alt blev 93 kalve (12,7%), 41 hinder (5,9%), 21 spidshjorte (7,9%) og 19 hjorte 
(5,1%) nedlagt på dæmringsjagt. 

Sæsonfordeling af udbyttet ved dæmringsjagt 
I perioden 1. september til 15. december blev der over de to jagtsæsoner 
2017/18 og 2018/19 samlet nedlagt 433 kalve, 208 spidshjorte, 365 hinder og 
320 hjorte (Fig. 2). På trods af at det ikke var lovligt at gå på dæmringsjagt i 
0denne periode (jf. Tabel 1) blev 49 kalve, 14 spidshjorte, 10 hinder og 18 hjorte 
angivet som nedlagt på dæmringsjagt (Fig. 2). 

 
I perioden 16. december til 31. januar blev der over de to jagtsæsoner 2017/18 
og 2018/19 samlet nedlagt 273 kalve, 311 hinder, 55 spidshjorte og 39 hjorte 
(Fig. 3). I denne periode var det lovligt at gå på dæmringsjagt på kalve og 
hinder i en ½ time før solopgang (jf. Tabel 1), og i alt blev 44 kalve og 31 hinder 
nedlagt lovligt på dæmringsjagt. Selv om dæmringsjagt ikke var lovligt, blev 
7 spidshjorte og 1 hjort angivet som nedlagt på dæmringsjagt i samme periode 
(Fig. 3). 

 

Figur 2. Antallet af nedlagt kron-

vildt i forvaltningsområde Vestjyl-

land i jagtsæsonerne 2017/18 og 

2018/19 fordelt på type af dyr og 

på hhv. dæmringsjagt og dagjagt 

for perioden 1. september til 15. 

december. Røde tal angiver dyr 

nedlagt ved hhv. dæmrings- og 

dagjagt, hvor dette ikke er tilladt. 

Figur 3. Antallet af nedlagt kron-

vildt i forvaltningsområde Vestjyl-

land i jagtsæsonerne 2017/18 og 

2018/19 fordelt på type af dyr og 

på hhv. dæmringsjagt og dagjagt 

for perioden 16. december til 31. 

januar. Røde tal angiver dyr ned-

lagt ved hhv. dæmrings- og dag-

jagt, hvor dette ikke er tiolladt. 
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Selv om dæmringsjagt ikke var tilladt i perioden 1. september til 15. decem-
ber, udgjorde andelen af nedlagte dyr på dæmringsjagt 11,3% af kalvene, 2,7% 
af hinderne, 6,7% af spidshjortene og 5,4% af hjortene. I perioden 16. decem-
ber til 31. januar, hvor dæmringsjagt var tilladt på kalve og hinder, udgjorde 
andelen af nedlagte kalve ved dæmringsjagt 16,1% og nedlagte hinder ved 
dæmringsjagt 10,0%, mens andelen af nedlagte spidshjorte ved dæmringsjagt 
udgjorde 12,7% og nedlagte hjorte 2,6% selvom dæmringsjagt ikke var lovligt 
for disse dyr. Det er ikke afklaret om og i hvilket omfang kalve nedlagt ved 
regulering indgår i disse tal. 

Midtjylland  
I alt 1.873 individuelle jægere, som har været på jagt i hjortevildtforvaltnings-
område Midtjylland, afgav samlet 3.213 svar for de to jagtsæsoner (der afgives 
ét svar per sæson). At antallet af svar er næsten dobbelt så stort som antallet 
af individuelle jægere indikerer, at en meget stor del af jægerne var på kron-
vildtjagt i begge sæsoner. I alt 994 (53,1%) jægere angav at de havde været på 
dæmringsjagt. 

Af de 994 jægere der havde været på dæmringsjagt angav 301 (30,3%) at have 
haft udbytte på dæmringsjagt i jagtsæsonerne 2017/18 og 2018/19. Der blev 
samlet nedlagt 3.338 stykker kronvildt af 1.217 individuelle jægere, hvoraf der 
var oplysninger om køn, alder og tidspunkt for nedlæggelse på 3.312 dyr. 

Udbyttets fordeling i forhold til dæmringsjagt 
Beregnet ud fra 3.312 dyr med detaljerede oplysninger blev 2.605 dyr (78,7%) 
nedlagt i dagtimerne, mens 707 (21,3%) dyr blev nedlagt på dæmringsjagt. Af 
det samlede udbytte udgjorde kalve 36,1% (N=1.198), hind 34,7% (N=1.148), 
spidshjort 14,9% (N=472) og hjort 14,3% (N= 494). 

Af det samlede udbytte blev 421 kalve (35,1%), 203 hinder (17,5%), 62 spids-
hjorte (13,1%) og 23 hjorte (4,7%) nedlagt på dæmringsjagt. 

Sæsonfordeling af udbyttet ved dæmringsjagt 
Der var lovligt at gå på dæmringsjagt fra 1 time før solopgang på kalve og 
hinder gennem hele jagtsæsonen (jf. Tabel 1). Over de to jagtsæsoner blev i alt 
421 kalve, 201 hinder, 62 spidshjorte og 23 hjorte angivet som nedlagt på 
dæmringsjagt (Fig. 4).  

Figur 4. Antallet af nedlagt kron-

vildt i forvaltningsområde Midtjyl-

land i jagtsæsonerne 2017/18 og 

2018/19 fordelt på type af dyr og 

på hhv. dæmringsjagt og dagjagt 

for hele jagtsæsonen (jf. Tabel 1). 

Røde tal angiver dyr nedlagt ved 

hhv. dæmrings- og dagjagt, hvor 

dette ikke er tilladt. 
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Andelen af kalve nedlagt på dæmringsjagt udgjorde 35,1%, mens andelen af 
nedlagte hinder udgjorde 17,5%. Selv om dæmringsjagt ikke var tilladt for 
spidshjort og hjort udgjorde andelen af spidshjort nedlagt ved dæmringsjagt 
13,1%, mens andelen af hjorte nedlagt ved dæmringsjagt udgjorde 4,7%. Det 
er ikke afklaret om og i hvilket omfang kalve nedlagt ved regulering indgår i 
disse tal. 

Djursland  
I alt 852 individuelle jægere, som har været på jagt i hjortevildtforvaltnings-
område Djursland, afgav samlet 1.390 svar for de to jagtsæsoner (der afgives 
ét svar per sæson). Igen er antallet af svar noget større end antallet af indivi-
duelle jægere, hvilket indikerer at en meget stor del af jægerne var på kron-
vildtjagt i begge sæsoner. I alt 470 (55,2%) jægere angav at de havde været på 
dæmringsjagt, 448 (52,6%) jægere angav at have været på skumringsjagt, 
mens 429 (50,3%) jægere havde været på både dæmrings- og skumringsjagt.  

Af de 470 jægere som havde været på dæmringsjagt angav 117 (24,9%) at have 
haft udbytte på dæmringsjagt i jagtsæsonerne 2017/18 og 2018/19, mens der 
ud af 448 jægere der havde været på skumringsjagt var 96 (21,4%) som angav 
at have haft udbytte efter solnedgang. Der blev samlet nedlagt 1.110 stykker 
kronvildt af 466 individuelle jægere, hvoraf der var oplysninger om køn, alder 
eller tidspunkt for nedlæggelse på 1.102 dyr. Af disse havde 1.090 dyr oplys-
ninger om både tidspunkt for nedlæggelse (dæmring, dag, skumring) og sæ-
sonperiode. 

Udbyttets fordeling i forhold til dæmrings- og skumringsjagt 
Beregnet ud fra 1.102 dyr med detaljerede oplysninger blev 777 dyr (70,5%) 
nedlagt i dagtimerne, mens 184 (16,7%) dyr blev nedlagt på dæmringsjagt og 
141 (12,8%) dyr nedlagt på skumringsjagt. Af det samlede udbytte udgjorde 
kalve 38,4% (N=423), hind 33,4% (N=368), spidshjort 14,4% (N=159) og hjort 
13,8% (N= 152). 

Sæsonfordeling af udbyttet ved dæmrings- og skumringsjagt 
På Djursland var det lovligt at skyde kalv og spidshjort på både dæmrings- 
og skumringsjagt i en time hhv. før solopgang og efter solnedgang i septem-
ber, samt skyde både kalv, hind og spidshjort på både dæmrings- og skum-
ringsjagt i en ½ time i december og januar (jf. Tabel 1). 

Af de 1.090 dyr med oplysninger om både tidspunkt og periode over de to 
jagtsæsoner, blev der samlet nedlagt 416 kalve, 365 hinder, 158 spidshjorte og 
151 hjorte. Af disse blev i alt 173 kalve (41,6%), 53 hinder (14,5%), 79 spids-
hjorte (50,0%) og 15 hjorte (9,9%) angivet som nedlagt på enten dæmrings- 
eller skumringsjagt (Fig. 5 A-D).  

Sæsonfordelingen af udbyttet af kalve nedlagt ved dæmrings- og skumrings-
jagt og dagjagt i jagtsæsonerne 2017/18 og 2018/19 er vist i figur 5A. I sep-
tember udgjorde andelen af kalve nedlagt ved dæmrings- og skumringsjagt 
89,2%, mens de resterende 10.8% blev nedlagt i dagtimerne. I perioden de-
cember-januar udgjorde andelen af kalve nedlagt ved dæmrings- eller skum-
ringsjagt 15,1% og med 84,9% i dagtimerne. I perioden oktober- november 
hvor dæmrings- og skumringsjagt ikke var lovligt blev der nedlagt hhv. 19 og 
9 kalve ved dæmrings-og skumringsjagt, som samlet svarer til 20,3% af ud-
byttet af kalve i denne periode. Det er ikke afklaret om og i hvilket omfang 
kalve nedlagt ved regulering indgår i disse tal. 
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Sæsonfordelingen af udbyttet af hinder nedlagt ved dæmrings- og skum-
ringsjagt og dagjagt i jagtsæsonerne 2017/18 og 2018/19 er vist i figur 5B. I 
september, hvor der ikke var jagttid på hinder, blev 4 hinder nedlagt ved 
dæmringsjagt, mens 2 blev nedlagt ved dagjagt. I perioden oktober-novem-
ber, hvor kun dagjagt var lovligt, blev der nedlagt hhv. 16 og 5 hinder ved 
dæmrings- og skumringsjagt, som samlet svarer til 16,1% af udbyttet i denne 
periode. I perioden december-januar, hvor dæmrings- og skumringsjagt var 
lovligt, blev der nedlagt hhv. 15 og 13 hinder ved dæmrings- og skumrings-
jagt, hvilket svarer til 15,8% af udbyttet af hinder i denne periode. 

Sæsonfordelingen af udbyttet af spidshjorte følger det samme mønster som 
for kalve med en stor andel nedlagt ved lovlig dæmrings- og skumringsjagt i 
september 78,7% faldende til 20,0% i perioden december-januar (Fig. 5C). I 
perioden oktober- november, hvor dæmrings- og skumringsjagt ikke var lov-
lig, blev der nedlagt hhv. 5 og 4 spidshjorte ved dæmrings-og skumringsjagt, 
som samlet svarer til 20,9% af udbyttet af spidshjorte i denne periode. 

 
Figur 5. Antallet af nedlagt kronvildt i forvaltningsområde Djursland i jagtsæsonerne 2017/18 og 2018/19 fordelt på dæmrings-

jagt, dagjagt og skumringsjagt i perioderne september, oktober-november og december-januar for kalv (A), hind (B), spidshjort 

(C) og hjort (D). Røde tal angiver dyr nedlagt ved hhv. dæmrings-, dag- og skumringsjagt, hvor dette ikke er tilladt. 
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Sæsonfordelingen af udbyttet af hjorte nedlagt ved dæmrings- og skumrings-
jagt og dagjagt i jagtsæsonerne 2017/18 og 2018/19 er vist i figur 5D. I sep-
tember, hvor der ikke var jagttid, blev der nedlagt 2, 1 og 4 hjorte på hhv. 
dæmrings-, skumrings- og dagjagt. I perioden oktober-november, hvor der 
ikke var dæmrings- og skumringsjagt, blev der nedlagt hhv. 8 og 3 hjorte ved 
dæmrings- og skumringsjagt, som samlet svarer til 8,3% af udbyttet i denne 
periode. I perioden december-januar, hvor dæmrings- og skumringsjagt på 
hjorte heller ikke var lovlig, blev der nedlagt 1 hjort på skumringsjagt og 10 
hjorte på dagjagt. 

Udnyttelse af muligheden for dæmrings- og skumringsjagt  

Hvorfor gå på dæmringsjagt 
Med mulighed for at afkrydse mere end én svarmulighed afgav 2.030 indivi-
duelle jægere 3.341 svar på hvorfor de havde været på dæmringsjagt. Der var 
ingen statistisk forskel i fordelingen af svar mellem 2017/18 og 2018/19 inden 
for de enkelte forvaltningsområder, og besvarelserne for de to år er derfor lagt 
sammen. 

Fordelingen af svar for de tre forvaltningsområder er vist i figur 6. Hovedpar-
ten af jægerne gik på dæmringsjagt ’fordi muligheden eksisterede’. En del gik 
på dæmringsjagt for at ’reducere markskader’ eller ’reducere bestanden’, 
mens færre gik på dæmringsjagt for ’at få et større udbytte’. Meget få gik på 
dæmringsjagt for ’at ændre dyrenes adfærd’. Der var en signifikant forskel i 
besvarelserne mellem områder, som relaterer sig til forskellen mellem jægere 
fra Djursland og jægere fra Vestjylland og Midtjylland. På Djursland brugte 
flere jægere dæmringsjagt til at ’reducere bestanden’, mens i Vestjylland og 
Midtjylland brugte flere jægere dæmringsjagt til at ’reducere markskader’. 

 

 
Hvorfor ikke gå på dæmringsjagt 
Med mulighed for at afkrydse mere end én svarmulighed afgav 2.400 indivi-
duelle jægere 3.755 svar på hvorfor de ikke havde været på dæmringsjagt. Der 
var små, men signifikante forskelle i fordelingen af svar mellem 2017/18 og 
2018/19 for område Vestjylland og Midtjylland, men ikke for Djursland. For-
skellene imellem år vurderes ikke at ændre det samlede resultat væsentligt og 
besvarelserne er derfor lagt sammen for de enkelte områder.  

Figur 6. Fordeling af svar på 

spørgsmålet om hvorfor jægerne 

har været på dæmrings-  eller 

skumringsjagt i de tre forvalt-

ningsområder. Spørgsmålene 

blev stillet til alle jægere der 

havde angivet at have været på 

enten dæmrings- eller skumrings-

jagt. 
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Fordelingen af svar for de tre forvaltningsområder er vist i figur 7. Hovedpar-
ten af jægerne som ikke gik på dæmringsjagt svarede at ’de ikke havde mu-
lighed’. En mindre del begrundede det med at ’de ikke havde tid’ eller det var 
’i strid med god jagtetik’. Lidt færre jægere gik ikke på dæmringsjagt fordi ’de 
ikke havde behov’ (skyder rigeligt i forvejen), mens få jægere angav ’sikker-
hed’ som begrundelse. Der var en signifikant forskel i besvarelserne mellem 
områder, som relaterer sig til forskellen i andelen af jægere der ikke gik på 
dæmringsjagt pga. behovet for et større udbytte. En markant større andel af 
jægere i Vestjylland gik ikke på dæmringsjagt sammenlignet med jægere i 
Vestjylland og Djursland.   

 
Hvor hyppigt går jægerne på dæmrings- og skumringsjagt 
Alle jægere der havde været på jagt blev for hver jagtsæson og forvaltnings-
område adspurgt om hvor mange gange de havde været på dæmrings- eller 
skumringsjagt, hhv. 0 gange, 1-3, 4-6, 7-9 eller 10+. For begge sæsoner blev der 
afgivet i alt 2.526 svar for Vestjylland, 3.219 svar for Midtjylland og 1.390 svar 
for Djursland. Der var ingen statistisk forskel i hyppigheden mellem sæsoner 
for de enkelte områder, så jægerne gik på dæmrings- og skumringsjagt med 
samme hyppighed i 2017/18 og i 2018/19. 

Hyppighedsfordelingen af antal dæmrings- og skumringsjagter er vist i figur 
8.  De fleste jægere havde ikke været på dæmrings- eller skumringsjagt, og 
antallet af jægere faldt jævnt med stigende hyppighed og var stort set ens for 
alle områder. Der var en signifikant forskel i fordelingen mellem områder, 
med markant flere jægere i område Vestjylland som ikke havde været på 
dæmringsjagt, hvilket også medfører at færre jægere i dette område gik på 
færre dæmringsjagter end jægerne i de øvrige områder.  

Fordeling af nedlagte krondyr på habitattype  
Frasorteret en mindre antal nedlagte krondyr hvor jægerne havde angivet 
’ved ikke’ for tidspunkt (dæmring- skumrings- eller dagjagt) og type af habi-
tat (skov, mark, andet), blev der afgivet svar for 2.062 krondyr i Vestjylland, 
3.327 dyr i Midtjylland og 1.102 dyr i Djursland. 

Dyr nedlagt ved dæmrings- eller skumringsjagt 
For alle tre forvaltningsområder blev størstedelen af krondyr nedlagt ved 
dæmrings- eller skumringjagt angivet som skudt på mark (c. 50-70%), mens 
en mindre del blev skudt i skov (c. 30-40%). Krondyr nedlagt i andre habitater 
end mark og skov udgjorde for alle områder mindre end 10%. 

Figur 7. Fordeling af svar på 

spørgsmålet om hvorfor jægerne 

ikke har været på dæmrings-  el-

ler skumringsjagt i de tre forvalt-

ningsområder. Spørgsmålene 

blev stillet til alle jægere der 

havde angivet at ikke at have væ-

ret på dæmrings- eller skumrings-

jagt. 
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Der var ingen statistisk forskel i fordelingen af dyr nedlagt på mark, i skov 
eller i anden habitat på dæmringsjagt mellem Vestjylland og Midtjylland. En 
tilsvarende fordeling mellem habitater fremkom for kronvildt nedlagt på 
skumringsjagt for Djursland. Fordeling på habitater af dyr nedlagte på dæm-
ringsjagt i Vest- og Midtjylland, samt ved skumringsjagt på Djursland er vist 
i figur 9A. Der var statistisk signifikant forskel på fordelingen af dyr mellem 
habitater nedlagt ved dæmringsjagt i Djursland i forhold til dæmringsjagt i 
Vest og Midtjylland og i forhold til skumringsjagt på Djursland. Fordelingen 
af nedlagte dyr på habitater for dæmringsjagt på Djursland er vist i figur 9B. 
På Djursland blev der nedlagt markant færre krondyr på mark ved dæmrings-
jagt og flere dyr i skov og i andre typer habitater end ved dæmringsjagt i Vest- 
og Midtjylland og ved skumringsjagt på Djursland. 

 
Dyr nedlagt på dagjagt 
For alle tre forvaltningsområder blev størstedelen af krondyr nedlagt ved 
dagjagt angivet som skudt i skov (c. 67-80%), mens en mindre del blev skudt 
på mark (c. 18-28%). Krondyr nedlagt ved dagjagt i andre habitater end mark 
og skov udgjorde for alle områder mindre end 5%. 

Der var en statistisk signifikant forskel i fordelingen af dyr nedlagt på mark, 
i skov eller i anden habitat på dagjagt mellem alle områder. Fordelingen på 

Figur 8. Hyppighedsfordeling af 

svar for antal dæmrings-  og 

skumringsjagter som jægerne har 

angivet at have udført over de to 

jagtsæsoner 2017/18 og 2018/19 

i de tre forvaltningsområde.    

Figur 9. Fordeling af kronvildt 

nedlagt ved dæmrings-eller 

skumringsjagt på habitattyperne 

skov, mark og andet. Der var in-

gen forskel i fordelingen på habi-

tater for dæmringsjagt i Vestjyl-

land og Midtjylland og skumrings-

jagt på Djursland (A), mens for-

delingen på habitater for dæm-

ringsjagt på Djursland (B) afveg 

statistik med en større andel dyr 

nedlagt i skov (se tekst). 
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habitater af dyr nedlagt på dagjagt er vist i figur 10. Forskellen mellem Vestjyl-
land og Midtjylland er minimal, og data vises samlet (Fig. 10A), mens Djurs-
land (Fig. 10B) afviger mere markant med en større andel dyr nedlagt i skov 
og en mindre andel på mark.  

 

Jagtform anvendt ved jagt på krondyr 

Jagtform anvendt ved dæmrings- og skumringsjagt 
Fordelingen af kalv, hind, spidshjort og hjort på jagtform (Enkeltmandsjagt, 
fællesjagt eller anden jagtform) og nedlagt ved dæmrings og skumringsjagt i 
de tre forvaltningsområder er vist i figur 11 A-D. For alle typer af krondyr er 
hovedparten af dyrene skudt på dæmrings- eller skumringjagt nedlagt ved 
enkeltmandsjagt. Der er en tendens til at hind og hjort er nedlagt på fællesjagt 
i lidt større antal på Djursland, som kan tyde på, at fællesjagter i dette område 
har omfattet dæmrings- og/eller skumringjagt. Tilsvarende er der en tendens 
til at spidshjort nedlagt ved dæmringsjagt i Vestjylland er skudt på fællesjagt.  

Figur 10. Fordeling af kronvildt 

nedlagt ved dagjagt på habitatty-

perne skov, mark og andet. Der 

var ingen forskel i fordelingen på 

habitater for dagjagt i Midt- og 

Vestjylland (A), mens fordelingen 

på habitater for dagjagt på Djurs-

land (B) afveg statistik, med en 

større andel dyr nedlagt i skov 

(se tekst). 

 
Foto:   Jacob Coleman Nielsen. 
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Jagtform anvendt ved dagjagt 
Fordelingen af kalv, hind, spidshjort og hjort på jagtform (Enkeltmandsjagt, 
fællesjagt eller og anden jagtform) nedlagt ved dagjagt i de tre forvaltnings-
områder er vist i figur 12 A-D. 

For alle tre forvaltningsområder viser fordelingen af kronvildtudbyttet ned-
lagt ved dagjagt at kalv og hind hovedsageligt nedlægges på fællesjagt (c. 60 
til 75%), med en mindre del på enkeltmandsjagt (c. 20-30%). For spidshjort 
nedlægges en anelse flere dyr ved enkeltmandsjagt (c. 50-60%) end ved fæl-
lesjagt (c. 40-50%), mens hjorte fordeler sig med c. 70-80% på enkeltmandsjagt 
og c. 20-30% på fællesjagt.  

Der er mindre forskelle mellem områder, men det samlede billede for anven-
delse af jagtform ved nedlæggelse af de forskellige typer af kronvildt fremstår 
ens for alle tre forvaltningsområder. 

 

 
Figur 11. Andel af kalv (A), hind (B), spidshjort (C) og hjort (D) nedlagt på jagttyperne enkeltmandsjagt, fællesjagt og andet ved 

dæmrings-eller skumringsjagt i de tre forvaltningsområder. 
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Jægernes oplevelse af dæmrings- og skumringsjagt 

I alt 1.735 individuelle jægere afgav 2.480 svar på spørgsmål om hvad mulig-
heden for at gå på dæmrings- eller skumringsjagt havde haft af betydning for 
jagten på krondyr. De stillede spørgsmål angik jægernes aktivitet, jægernes 
udbytte og jægernes skudchancer og blev stillet til både dæmrings- og skum-
ringsjagt. Spørgsmålene kunne besvares som JA, NEJ eller VED IKKE. Forde-
lingen af JA-svar på de stillede spørgsmål er vist i figur 13. 

 

 
Figur 12. Andel af kalv (A), hind (B), spidshjort (C) og hjort (D) nedlagt på jagttyperne enkeltmandsjagt, fællesjagt og andet ved 

dagjagt i de tre forvaltningsområder. 

Figur 13. Svarprocent (andel JA-

svar) på spørgsmål angående 

jægernes oplevelse af dæmrings- 

og skumringsjagtens betydning 

for deres jagtlige aktivitet, udbytte 

og skudchancer for de tre forvalt-

ningsområder Vestjylland 

(VEST), Midtjylland (MIDT) og 

Djursland (DJURS). 
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På spørgsmålet om hvorvidt muligheden for at kunne gå på dæmrings- og 
skumringjagt havde betydet flere personlige jagtdage og dermed betydet en 
større jagtaktivitet svarede c. 35-45 % af jægerne at deres jagtaktivitet var øget. 
En anelse færre jægere havde øget aktivitet i Vestjylland end i Midtjylland og 
på Djursland. 

På spørgsmålet om dæmrings- og skumringsjagt havde betydet flere skud-
chancer som følge af at der blev set flere dyr svarede c. 70-75 % af jægerne 
positivt på dette. Det kan ikke vurderes om forskellen er reel, men en anelse 
færre jægere fra Djursland oplevede færre dyr/skudchancer ved skumrings-
jagt end ved dæmringsjagt.  

På spørgsmålet om dæmrings- og skumringsjagt havde betydet et større ud-
bytte for den enkelte jægere svarede ca. mellem 10 og 25 % at deres udbytte 
var øget. Der var færrest jægere i Vestjylland der øgede deres udbytte ved 
dæmringsjagt end ved både dæmrings- og skumringsjagt i Midtjylland og på 
Djursland. 

Jægernes vurdering af effekter af dæmrings- og skumringsjagt 

Alle 5.134 jægere som gennemførte spørgebrevet afgav svar på deres erfarin-
ger og oplevelser med dæmrings- og skumringsjagt gennem jagtsæsonerne 
2017/18 og 2018/19. Af disse angav 1.729 jægere at de havde været på dæm-
rings- eller skumringsjagt, mens 3.405 jægere ikke havde været på dæmrings- 
eller skumringsjagt.  

Jægerne blev præsenteret for i alt fem stillede spørgsmål: 1) er krondyrene 
blevet mere nataktive? 2) har krondyrene forladt det aktuelle jagtområde? 3) 
har krondyrene på anden måde ændret adfærd? 4) har dæmrings- og skum-
ringsjagt medført forstyrrelse af andre arter? og 5) har dæmrings- og skum-
ringsjagt medført andre utilsigtede gener? Spørgsmålene kunne besvares med 
JA, NEJ og VED IKKE. 

Fordelingen af svar afgivet fra jægere der havde været på dæmrings- eller 
skumringsjagt i de enkelte forvaltningsområder fremgår af figur 14 A-C, mens 
fordelingen af svar fra jægere der ikke har været på dæmrings- eller skum-
ringsjagt fremgår af figur 14D. Der er i figur 14A-C ikke taget højde for svar 
fra jægere der har været på dæmrings- eller skumringsjagt i flere områder. 
Disse jægeres svar indgår derfor kun i besvarelserne for ét område. 

Fordelingen af svar på de stillede spørgsmål udviser et ensartet mønster for 
jægere der har været på dæmrings- eller skumringsjagt i de tre forvaltnings-
områder. Generelt er det meget få jægere der mener at dæmrings- og skum-
ringjagt har medført ændringer i forekomst og adfærd af krondyr, ligesom det 
ikke har medført forstyrrelse af andre arter eller andre gener. For alle spørgs-
mål er der dog en relativt stor andel af jægerne, på mellem 20 og 50%, der 
angiver at de ikke ved om der har været en effekt eller ej. Ses der bort fra disse 
’VED IKKE’-svar kan det dog ses, at for spørgsmålene vedrørende om dyrene 
er blevet nataktive eller på anden måde har ændret adfærd, er der en større 
del af jægere der svarer JA og en mindre del af jægerne der svarer NEJ, end 
for de øvrige spørgsmål. Dette kan indikere at en del jægere har det indtryk 
at kronvildtet bliver mere nataktive når der drives dæmrings- eller skum-
ringsjagt, dog med forbehold for at 40-50% af jægere tilsyneladende ikke kan 
vurdere en effekt (jf den høje andel VED IKKE-svar).  
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Fordelingen af svar for jægere der ikke har været på dæmrings- eller skum-
ringsjagt afviger markant fra jægere der har været på dæmrings- eller skum-
ringsjagt ved at være domineret af VED IKKE-svar (jf. figur 14d). På trods af 
denne forskel ses dog det samme mønster i fordelingen mellem JA og NEJ, 
med flest JA-svar og færrest NEJ-svar ved spørgsmålene om kronvildtet er 
blevet nataktivt eller har ændret adfærd. 

Udviklingen i det samlede udbytte af kronvildt ved indførsel af dæm-
rings- og skumringsjagt 

Da de eksisterende forvaltningsområder for kronvildt desværre ikke følger 
kommunegrænserne, og i mange tilfælde kun omfatter dele af de enkelte kom-
muner, kan en direkte sammenligning med den Danske Vildtudbyttestatistik 
ikke foretages, da den obligatoriske udbytte-indberetning følger kommunerne.  

En forsigtig sammenligning af det samlede kronvildtudbytte inden for de 
kommuner der indgår i de tre forvaltningsområder er dog foretaget for sæso-
nerne 2015/16-2018/19 (Tabel 6). Med et totalt kronvildtudbytte på 6063 i 
2015/16 og 5897 i 2016/17, hvor der ikke var indført dæmrings- og skum-
ringsjagt, og et udbytte på 6067 i 2017/18 og 5434 i 2018/19 med dæmrings 
og skumringsjagt, er der ingen tydelig tendens til en ændring i udbyttet. Her 
skal det nævnes, at udbyttet for 2018/19 er det foreløbige tal, som kan ændre 
sig en lille smule.  

Figur 14. Svarprocent på spørgsmål angående jægernes vurdering af dæmrings- og skumringsjagtens betydning for kronvild-

tets adfærd og eventuelle forstyrrelsesrelaterede effekter. 
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Inden for de enkelte kommuner ses der både frem- og tilbagegange, men en 
forventet fremgang i udbyttet som følge af en øget mulighed for jagt ses kun 
for få kommuner, f.eks. Ikast-Brande kommune. Det vurderes, at de ændrin-
ger der ses over sæsonerne inden for de relevante kommuner vil kunne af-
spejle naturlig variation i afskydningen, lige såvel som ændringer i jagttider 
og jagtmuligheder. En egentlig vurdering og konklusion på ændringer i ud-
byttet som følge af dæmrings- og skumringsjagt kan dog ikke ske uden en 
reference til de aktuelle bestandsstørrelser inden for de aktuelle forvaltnings-
områder og disses udvikling i den aktuelle periode. 

Opsummering og diskussion 
På baggrund af nærværende spørgebrevsundersøgelse fremgår det, at 33,4% 
(N=1714) af de 5134 adspurgte aktive jægere i de tre kronvildtforvaltnings-
områder, der alle havde riffelpåtegning, havde benyttet muligheden for at gå 
på enten dæmrings- eller skumringsjagt i sæsonen 2017/18 og/eller 2018/19. 

Tabel 6. Udbyttet af kronvildt for jagtsæsonerne 2015/16-2018/19 for kommuner der ind-

går i de tre kronvildtforvaltningsområder Vestjylland, Midtjylland og Djursland, hvor der 

blev indført dæmrings- og skumringsjagt (angivet som +DÆM) i jagtsæsonerne 2017/18 

og 2018/19. Udbyttet for 2018/19 er det foreløbige indberettede antal, da indberetning kan 

foretages frem til 31. marts 2020. 

 



 

25 

Af jægere som havde benyttet muligheden for at gå på enten dæmrings- eller 
skumringsjagt nedlagde 31,2% (N=535) kronvildt på enten dæmrings- eller 
skumringsjagt.  

Det væsentligste argument for at gå på dæmrings- eller skumringsjagt var at 
den nye mulighed skulle udnyttes, mens færre jægerne angav at dæmrings- 
og skumringsjagt blev brugt for at reducere bestanden eller reducere mark-
skader. Kun få jægere (13%) angav at de gik på dæmrings- eller skumringsjagt 
for at øge deres udbytte. - Blandt jægere der ikke havde været på dæmrings- 
eller skumringsjagt var begrundelsen for de fleste, at de ikke havde denne 
mulighed. Flere jægere i forvaltningsområde Vestjylland end i område 
Midtjylland og Djursland angav at de ikke havde behov for at udnytte mulig-
heden for at gå på dæmringsjagt, da de skød rigeligt i forvejen.  

Af jægere der havde været på dæmrings- eller skumringsjagt angav 70% at de 
havde set flere dyr og dermed havde flere skudchancer. 40% angav at de 
havde øget deres jagtaktivitet i form af flere jagtdage, mens 20% angav at de-
res udbytte var øget som følge af dæmrings- eller skumringsjagt.  

Den overordnede vurdering af effekter af indførelse af dæmrings- og skum-
ringsjagt på dyrenes adfærd og forstyrrende effekt var relativt ens for alle tre 
forvaltningsområder. Generelt blev det ikke vurderet at dæmrings- og skum-
ringsjagt havde en betydning. Der var dog en større andel, der svarede ja i for-
hold til hvor mange der svarede nej på spørgsmålet om dyrene var blevet mere 
nataktive eller på anden måde havde ændret adfærd, hvilket kan afspejle en 
forstyrrelseseffekt af dæmrings- og skumringsjagt. Det kan dog ikke vurderes 
om svarene afspejler en reel effekt eller en forudindtaget forventning.  

Ikke overraskende blev kronvildt nedlagt på dæmrings- og skumringsjagt ho-
vedsageligt angivet som nedlagt ved enkeltmandsjagt og på mark. At der er 
angivet kronvildt som nedlagt på dæmrings- og skumringsjagt ved fællesjag-
ter i alle tre forvaltningsområder indikerer dog at dæmrings- og skumrings-
jagt i et mindre omfang er inkluderet i fællesjagter. På Djursland, hvor der var 
mulighed for at gå på dæmrings- og skumringsjagt i september og i decem-
ber-januar, blev der nedlagt flere dyr ved dæmrings- og skumringsjagt i sep-
tember end i december-januar. Det kan ikke vurderes om 1 times dæmrings-
jagt i december-januar (Midtjylland) giver en større afskydning end en ½ time 
(Djursland), da svarene for Midtjylland omfatter hele sæsonen og ikke er op-
delt på måneder. Generelt vil lysforholdene i december-januar være meget 
ringe i perioden 1 time til en ½ time før solopgang, og sandsynligvis ikke give 
mange muligheder for at afgive sikre skud. Tilsvarende vurderes dårlige lys-
forhold at være en del af grunden til at de fleste dyr nedlagt ved dæmrings- 
og skumringsjagt angives som nedlagt på mark og ikke i skov, ligesom dyre-
nes fordeling mellem skov og mark ændrer sig fra dag til nat. Dårligere vejr 
og lavere temperaturer spiller sandsynligvis også en rolle for jagtaktiviteten i 
december-januar. 

Som det fremgår af figur 3, 4 og 5 og tabel 5 er der angivet kronvildt nedlagt 
ved dæmrings- og skumringsjagt i perioder af jagtsæsonen hvor dette ikke 
var tilladt. Ligeledes er der angivet typer af kronvildt nedlagt ved dæmrings- 
og skumringsjagt som det kun var tilladt at nedlægge på dagjagt. På trods af 
at de angivne tal dækker over to jagtsæsoner og kan inkludere et ukendt antal 
regulerede kalve, er det markante udbyttetal, der indikerer, at der forekom-
mer ulovlig afskydning af kronvildt under de givne regler.  
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Som nævnt indledningsvist er der forekommet fejlindtastninger, hvor de af-
givne svar om nedlagte krondyr f.eks. er givet for et forkert område. Det kan 
derfor ikke udelukkes at enkelte dyr repræsenterer reelle fejl i spørgeskemaet. 
Sådanne fejl kan kun verificeres ved en opfølgende undersøgelse rettet mod 
de jægere der har angivet ’ulovligt nedlagte dyr’ i nærværende undersøgelse. 
Det er tilsvarende nødvendigt med en opfølgende undersøgelse, hvis det skal 
afklares, hvad der ligger bag uoverensstemmelserne mellem antallet af kron-
dyr angivet ved denne spørgebrevsundersøgelse sammenlignet med antallet 
af dyr indberettet til vildtudbyttestatistikken. 

Selv om der kan forekomme fejlindberetninger i nærværende undersøgelse, 
vurderes det at indførsel af dæmrings- og skumringsjagt i forskellige perioder 
og for forskellige typer af kronvildt under alle omstændigheder vil medføre 
en utilsigtet og ulovlig afskydning af dyr i visseperioder af sæsonen. For ek-
sempel kan spidshjorte under svage lysforhold fejlagtigt vurderes til at være 
enten kalv eller hind, og derfor blive nedlagt utilsigtet ved dæmrings- eller 
skumringsjagt i perioder hvor kalv og hind må jages. En anden problematik 
som kan føre til utilsigtet afskydning af kronvildt, kan hænge sammen med 
jægernes opfattelse af de aktuelle afskydningsregler. Dette kan være tilfældet 
ved indførsel af dæmringsjagt gennem hele sæsonen for kalv og hind i 
Midtjylland, hvor der samtidig er sket en ret markant, og reelt ulovlig, afskyd-
ning af både spidshjort og hjort på dæmringsjagt (jf. Fig. 4). Her indikerer 
denne afskydning, at nogle jægere sandsynligvis ikke har opfattet, at skum-
ringsjagt kun har omfattet kalv og hind i dette område. Tilsvarende kan en 
misforstået opfattelse af perioder med og uden dæmringsjagt i både Vestjyl-
land og på Djursland være en del af forklaringen på at der nedlægges krondyr 
på dæmrings- og skumringsjagt i perioder hvor dette ikke er tilladt.    

Indførsel af muligheden for dæmrings- og skumringsjagt medførte ingen 
markant ændring i det samlede vildtudbytte for kommuner der helt eller del-
vist indgår i de tre forvaltningsområder. Overordnet er der derfor ingen 
umiddelbar effekt på afskydningen af den tidsmæssige udvidelse af jagttiden 
som følge af dæmrings- og skumringsjagt, hvilket indikerer, at jægerne ud-
nytter muligheden for dæmrings- og skumringsjagt kompensatorisk, og i de 
fleste tilfælde ikke øger deres årlige udbytte.  

I forhold til den nye model for afskydning af kronvildt, kan det, da afskyd-
ningen ved dæmrings- og skumringsjagt primært foretages af enkeltpersoner 
og ikke afspejler et behov for mere vildt, ikke forventes at denne mulighed vil 
have en større effekt på bestandsudviklingen. Forsigtigt vurderet, er det mere 
oplagt at en forstyrrende effekt af dæmrings- og skumringsjagt på sigt vil 
kunne medføre en ændret adfærd, hvor dyrene tilpasser sig forekomst af 
dæmrings- og skumringsjagt ved at blive endnu mere nataktive end det er 
tilfældet i dag, eller på anden måde tilpasser sig jægernes aktivitet. 
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Hjorteforvaltning – skematisk oversigt over tidligere, gældende og indstillede kommende regler 

(jagttider)  

Jagttider kronvildt  

Dyr/jagtform  Ældre model P.t. Gældende model Ny model med arealkrav 
(indstilling)  

Hjort større end spidshjort 5. måneder: 1. september til 31. 
januar.  
 
Der er derudover fastsat lokale 
jagttider. Eksempelvis er der i 
Nordjylland et område, hvor hjorte 
er fredet, og et område hvor 
jagttiden på hjorte er 8 uger. 
 

16. oktober til 31. december 
 

De regionale hjortevildtgrupper 
kan fastesætte lokale jagttider, der 

er kortere end ovenstående samt 
beslutte, at der skal være 14 dages 
ekstra jagt i perioden 1. september 

til 15. oktober. 

Den 1. september til 31. januar.  
 

Kronkalv 1. oktober til 31. januar 
Der er derudover fastsat lokale 
jagttider. 
Eksempelvis er der i Vestjylland 
fastsat jagt 
tid på kronkalv fra 1. sep. 
 

1. september til 28. februar Den 1. oktober til 31. januar.  
 
    

Hind  1. oktober til 31. januar 
 
 

1. oktober til 31. januar Den 1. oktober til 31. januar.  

Spidshjort 1. september til 31. januar 
 

1. september til 31. januar Den 1. september til den 31. 
januar.  

Tryk og drivjagt  Ingen regulering  Forbud mod tryk- og drivjagt på 
kronvildt i perioden 1. september 
til 15. oktober og 1. februar til 29. 
februar.  

 

Forbud mod tryk- og drivjagt på 
kronvildt i perioden 1. september 
til 15. oktober (februar er ikke 
længere aktuelt jf. de indstillede 
jagttider).  
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Jagttider dåvildt  

  

Dyr/jagtform  Ældre model P.t. Gældende model Ny model med arealkrav 
Hjorte større end spidshjort 5 måneder: 1. september til 31. 

januar 
  
Der er derudover fastsat lokale 
jagttider. Eksempelvis er der i 
Nordjylland et område, hvor hjorte 
er fredet, og på Fyn er jagttiden 
reduceret til ca. 6 uger. 

5 måneder: 1. september til 31. 
januar 

 
De regionale hjortevildtgrupper 

kan fastesætte lokale jagttider, der 
er kortere end ovenstående. 

Den 1. september til 31. januar.  

Dåkalv 4 måneder: 1. oktober – 31. 
januar.   
 
Der er derudover fastsat lokale 
jagttider. Eksempelvis er jagttiden 
på dåkalv i Tønder Kommune 
reduceret til 2 måneder. 

4 måneder: 1. oktober – 31. 
januar.   

 
De regionale hjortevildtgrupper 

kan fastesætte lokale jagttider, der 
er kortere end ovenstående. 

Den 1. oktober 31. januar. 

Då 4 måneder: 1. oktober til 31. 
januar 

4 måneder: 1. oktober til 31. 
januar 

Den 1. oktober – 31. januar.  

Spidshjort 5 måneder: 1. september til 31. 
januar 

5 måneder: 1. september til 31. 
januar 

Den 1. september – 31. januar.  

 

Øvrige bemærkninger  

De Regionale hjortevildtgrupper kan ikke oprette flere underarealer med jagttider i forhold til de eksisterende. Det anbefales, at eksisterende 

delarealer i videst muligt omfang søges sammenlagt med henblik på at forsimple reglerne.  
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1. Baggrund 

Af Vildtforvaltningsrådets (VFR) principper for fastsættelse af jagttider 
(Anonym 2016 og opdatering 2021, under forberedelse) fremgår, at Rådet 
ønsker målsætninger og kriterier for arter eller artsgrupper.  

Udgangspunktet er, at målsætningen skal give en operationel sigtelinje for 
en given art, som forvaltningen og herunder afskydningen kan sammenhol-
des med. Ændringer i grundlaget for jagttiden kan bero på bestandens sta-
tus, såsom størrelse, udviklingstendens, køns- eller alderssammensætning, 
geografisk udbredelse m.m. Målsætningerne er værdibaserede, dvs. de af-
spejler et samfundsmæssigt ønske om, og afvejning af, hvad man gerne vil 
opnå inden for de juridisk mulige rammer. Kriterierne, som målsætningerne 
skal holdes op imod, kan være af biologisk, af juridisk (f.eks. internationale 
forpligtelser), samfundsøkonomisk karakter eller baseret på natursyn og eti-
ske holdninger. Nærværende notat præsenterer VFR’s opdaterede målsæt-
ninger (kapitel 4) og DCE’s opdaterede vurderinger af de enkelte kriterier 
(kapitel 3) - til brug for fastsættelse af jagttider på danske vildtarter med 
virkning fra 2022. Kriterierne er udvalgt i dialog med VFR, men den faglige 
beskrivelse af kriterierne, som de fremstår i dette notat, er DCE alene ansvar-
lig for, dog med undtagelse af to etiske kriterier.  

Målsætninger og kriterier for danske jagtbare arter blev første gang introdu-
ceret i forbindelse med forhandlinger om jagttidsrevisionen i 2017 (implemen-
teret i jagttiderne i 2018; Madsen 2017), og ved evaluering af jagttiderne for 
udvalgte arter i 2019 (implementeret i jagttiderne i 2020; Madsen 2019).  
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2. Valg af kriterier og målsætninger 

Målsætningerne er besluttet af VFR’s parter efter indstilling fra VFR’s arbejds-
gruppe for revision af jagttider (Jagttidsgruppen), Jagttidsgruppen, som har 
fungeret siden jagttidsrevisionen i 2018, har som mandat at gennemgå det 
faglige, biologiske grundlag for jagttider udarbejdet af DCE (Asferg m.fl., 
2016; Christensen m.fl., 2019) og lave en indstilling af jagttider til VFR baseret 
på målsætninger og dertil hørende kriterier. Dog har den nationale hjorte-
vildtgruppe under VFR foretaget indstillingen for hjortevildtet. I sidste ende 
er det VFR, der indstiller jagttiderne til Miljøministeren. Jagttidsgruppen be-
står af fagligt udpegede repræsentanter fra VFR’s parter: Landbrug & Føde-
varer (formandsskab), Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Dansk 
Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsfor-
ening. Miljøstyrelsen (MST) er sekretær for gruppen og indhenter faglig viden 
hos DCE i den udstrækning, der er behov for dette. Ved de seneste to jagttids-
revisioner (2018 og 2020) har VFR benyttet målsætningerne som grundlag for 
indstillingen for hovedparten af arterne.  

Som et instrument i forhold til jagtlig udnyttelse af bestande skal målsætnin-
gerne være operationelle, dvs. målbare og konkrete, således at 1) det er klart 
på hvilke præmisser, indstillingerne er gjort og 2) man kan vurdere, om et 
givent forvaltningstiltag giver den ønskede effekt i forhold til målsætningen. 
VFR’s Jagttidsgruppe har tilstræbt at lave målsætninger, der er enkle at forstå, 
og som kan bruges i en evaluering ved efterfølgende jagttidsrevisioner.  

DCE har udarbejdet de faglige kriterier, som målsætninger skal holdes op 
imod, og foretaget de faglige vurderinger for de enkelte artsspecifikke krite-
rier, dog med to undtagelser, nemlig etiske konflikter og værdi, som Jagttids-
gruppen selv har foreslået og vurderet. For en række kriterier er det artsspe-
cifikke vidensgrundlag utilstrækkeligt til en kvantitativt funderet vurdering, 
og vurderingerne er hovedsageligt kvalitative ekspertvurderinger. DCE’s 
vurderinger af kriterierne er foretaget i en intern høring blandt fagkolleger. 
Jagttidsgruppen har haft mulighed for at kommentere fagligt på vurderin-
gerne.  

Dette notat giver en opdatering for arterne, som er omfattet af jagttidsrevision 
2022, baseret på en gennemgang af dokumenterede ændringer i bestands- el-
ler beskyttelsesstatus for arterne. Bestandsstatus er beskrevet i et andet doku-
ment (Vildtbestande og jagttider i Danmark – Det biologiske grundlag for 
jagttidsrevisionen 2022. Rapport fra DCE, 2021 under forberedelse).  
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3. Kriterier 

3.1 Bestandskategori 
I henhold til EU habitatdirektivet er der i medlemslandene en forpligtelse til 
at opretholde gunstig bevaringsstatus for bilagsarter; for pattedyrarter uden 
direktivforpligtelser er der dog ikke et sådant krav. I henhold til EU fuglebe-
skyttelsesdirektivet gælder, at det er et overordnet formål at opretholde eller 
tilpasse alle fuglebestande på et niveau, som især imødekommer økologiske, 
videnskabelige og kulturelle krav, og samtidig tilgodeser økonomiske og re-
kreative hensyn. Dette formål sidestilles med gunstig bevaringsstatus. Det 
fremgår direkte af direktiverne, at for jagtbare arter må jagten ikke være i strid 
med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i arternes udbredelsesom-
råder. Jagt skal ske ud fra princippet om en fornuftig udnyttelse (’wise use’) 
og en økologisk afbalanceret regulering af arterne.  

Der gælder mere generelle forpligtelser i henhold til forskellige konventioner, 
især Bern-konventionen og Bonn-konventionen, men også Biodiversitetskon-
ventionen. 

Begrebet gunstig bevaringsstatus er ikke operationelt egnet i forbindelse med 
jagttidsrevisionen. For fugle i EU har EIONET udviklet en kategorisering af 
bestandsstatus, som tager afsæt i IUCN’s rødliste-kriterier, overført til det re-
gionale EU-niveau. Her opereres med følgende kategorier af bestandsstatus: 
Sikker, Ukendt, Faldende, Truet eller ikke vurderet (NA)(http://bd.eio-
net.europa.eu/article12/species, gældende for 2013-2018). For pattedyr fore-
ligger der ikke tilsvarende kategorisering. For de to arter omfattet af EU habi-
tatdirektivet (ilder og bæver) er angivet bevaringsstatus. 

Tilsvarende har Vandfugleaftalen (AEWA) en specifik klassifikationsnøgle 
for trækkende vandfuglebestandes status, sammensat af IUCN rødliste-krite-
rier og bestandsstatus (populationsstørrelse, trend (se: http://iwc.wet-
lands.org/index.php/aewatrends8 og DCE Rapport 2021 under forbere-
delse). I vurderingerne relateret til jagttidsrevision er der for trækkende vand-
fugles vedkommende set på den samlede bestands status (flywaybestand) ba-
seret på AEWA’s kriterier og EU’s kriterier, men i tilfælde, hvor en art særskilt 
er listet på den danske rødliste, er det endvidere vurderet, om jagt på arten 
kan have en negativ effekt på den nationale bestand. For stationære arter (pri-
mært pattedyr, men også agerhøne, tyrkerdue, krage, husskade, råge) er be-
standsstatus opgjort på basis af Dansk Ornitologisk Forenings punkttællinger 
(Eskildsen m.fl., 2020), vildtudbyttet, national udbredelse og rødlistning. For 
visse arter er vildtudbyttestatistikken det eneste pejlemærke for bestandsud-
viklingen. For pattedyrarter, som p.t. ikke har jagttid, f.eks. grævling, forelig-
ger ikke noget indeks for bestandenes udvikling, og her er anvendt ekspert-
viden. For udviklingstendenser er anvendt de sidste ti års udvikling (se DCE 
Rapport 2021 vedrørende artsspecifikke detaljer). 

Problemarter og uproblematiske arter: For arter, der volder problemer i for-
hold til økonomiske, sundheds-, sikkerhedsmæssige interesser eller særlig 
sårbar biodiversitet ud over det helt lokale niveau, kan der være ønsker om at 
fastholde eller reducere en bestandsstørrelse for at mindske skadesomfanget. 
Jagt og regulering kan bruges som forvaltningsværktøj. Bestandskontrol an-

http://bd.eionet.europa.eu/article12/species
http://bd.eionet.europa.eu/article12/species
http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8
http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8
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vendes eksempelvis i forhold til rovdyr (f.eks. på ynglesteder for truede eng-
fugle), vildsvin (for at undgå spredning af svinepest) og gæs (for at undgå 
markskader, påvirkning af sårbar biodiversitet og økosystemer eller reducere 
risiko for kollisioner med fly). Nogle arter er direkte uønskede i Danmark 
(vildsvin; invasive arter som amerikansk mink, mårhund, nilgås). Andre arter 
giver ikke anledning til problemer (ud over eventuelle lokale tilfælde af ska-
der), hvilket primært kan tilskrives, at de har mere naturlige levesteder, f.eks. 
akvatiske miljøer eller enge. Det er ikke muligt at lave en entydig opdeling af 
’uproblematiske’ arter og ’problemarter’. Problemarter bør defineres på bag-
grund af de samfundsmæssige problemer, som en given art kan forårsage i 
forhold til økonomiske interesser (landbrug, skovbrug, fiskeri, bebyggelse, di-
ger), fødevaresikkerhed (smitterisiko), sundhed (zoonoser, støj), risiko for fly-
sikkerhed eller risiko i forhold til truet biodiversitet og økosystemer. Der er 
imidlertid ikke fagligt grundlag for at kvantificere skadesomfanget forårsaget 
af forskellige arter. En given art kan også ændre adfærd eller bestandsstatus, 
så den kan gå fra at være uproblematisk til problematisk (f.eks. måger og rå-
ger der i stigende grad yngler i byer og giver anledning til støjgener). Opde-
lingen i de to kategorier er primært sket på baggrund af arter omfattet af Vildt-
skadebekendtgørelsen. 

Baseret på ovenstående gennemgang kan der laves en sammensat klassifice-
ring af arterne ud fra bestandenes status, og om de er problematiske eller ej:  

Bestandskategorier:  

1. ’Uproblematiske’ arter med sikker status (stigende eller sta-
bile bestandstal).  

2. ’Uproblematiske’ arter i tilbagegang  

3. ’Uproblematiske’ arter med usikker status  

4. ’Problemarter’ og uønskede arter med sikker status (sti-
gende eller stabile bestandstal)  

5. ’Problemarter’ i tilbagegang  

6. ’Problemarter’ med usikker status. 

3.2 Bærekapacitet 
Jagtens indflydelse på bestande vil afhænge af bestandenes udviklingstrin, 
groft sagt hvorvidt de er på et niveau, som er bestemt af omgivelsernes bære-
kapacitet eller ej. Dette emne er udførligt diskuteret i forbindelse med jagt-
tidsrevisionen i 2010 (Noer m.fl., 2009). I de jagtetiske regler refereres der til 
’høstprincippet’: ’Al jagt skal tage hensyn til bestandenes størrelse, således at 
der kun nedlægges en del af det naturlige bestandsoverskud. Er der tvivl, skal 
der jages efter forsigtighedsprincippet’ (https://mst.dk/friluftsliv/jagt/om-
at-gaa-paa-jagt/jagtetiske-regler/). Hvis man skal bruge dette i en operatio-
nel konkret målsætning, kræver det, at bærekapaciteten (oftest udtrykt i be-
standsstørrelse eller -tæthed) og jagtens indflydelse på bestanden kan estime-
res. Der er i den internationale litteratur eksempler på, at bærekapaciteten har 
kunnet estimeres, primært for arter af standvildt (pattedyr og fugle). Det er 
blevet anvendt til at praktisere jagt i henhold til ’høstprincippet’ eller til at 
maksimere jagtudbyttet ved at holde bestanden på halvdelen af bærekapaci-
teten, hvor bestandsvæksten er maksimal. I langt de fleste tilfælde med store, 
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vidt udbredte og migrerende bestande er det imidlertid svært at estimere bæ-
rekapaciteten, og der foreligger meget få undersøgelser af danske landskabers 
bærekapacitet for forskellige vildtarter.  

Endvidere kan det være svært at skelne mellem, om en art har nået bæreka-
pacitet eller er kontrolleret på et stabilt niveau pga. menneskelig efterstræ-
belse. Eksempler på sidstnævnte kommer især fra tilfælde, hvor der har været 
en overudnyttelse af en bestand (f.eks. historisk kontrol/overudnyttelse af 
kronvildt, sæler, skarv, svaner, gæs), hvor man har registreret en eksponentiel 
bestandsvækst efter ophøret af efterstræbelse. Her er det efterfølgende iagtta-
get, at bestanden har stabiliseret sig på en niveau, der sandsynligvis repræ-
senterer bærekapaciteten. Her antages det, at bestanden primært er begrænset 
af naturlige forhold som fødekilder, egnede ynglesteder eller naturlig præda-
tion. Endvidere skal det bemærkes, at bærekapaciteten ikke er stabil, men 
tværtimod dynamisk og under kraftig forandring, forårsaget af menneske-
skabte forandringer af landskabet, ressourceudnyttelse (f.eks. fiskeri som æn-
drer fødegrundlaget for sæler og skarv), eutrofiering af vandmiljøet, præda-
torkontrol, invasive arter (som giver nye fødekæde-interaktioner) og klima-
ændringer.  

For de fleste arter er bærekapaciteten ikke kendt. I dansk sammenhæng er der 
på nuværende tidspunkt kun ét tilfælde, kortnæbbet gås, hvor jagten regule-
res ud fra demografiske forhold i bestanden. Her er iværksat en international 
adaptiv jagtforvaltning med årlig vurdering af bestandsstatus og jagtens ind-
flydelse. Her er der er evidens for, at bestanden ikke har nået bærekapacitet 
(Madsen m.fl., 2017; Johnson m.fl., 2020). Hvor der er usikkerhed om bæreka-
paciteten, kan man som indirekte mål se på langtidsudviklingen (trenden) i 
en given bestand. Hvis trenden er stigende, er det tegn på, at bærekapaciteten 
endnu ikke er nået. Hvis trenden er stabil eller negativ, kan det være tegn på, 
at bærekapaciteten er nået (og muligvis faldende som udtryk for at livsbetin-
gelserne er under forværring). Det kan dog også være udtryk for, at den sam-
lede påvirkning af bestanden fra jagt, regulering og andre antropogene på-
virkninger, for eksempel trafikdrab, forstyrrelse, prædation fra invasive arter 
og forgiftning, er for stor. Med mindre der foreligger konkret populationsbi-
ologisk evidens for at arter har nået bærekapacitet, er der i dette notat anvendt 
bestandenes langtidstrend som indikator for, om bærekapaciteten er nået eller 
ej, men det skal tages med ovennævnte forbehold.  

3.3 Jagtens indflydelse på bestande  
Hvis en bestand er på, eller nærmer sig, bærekapacitet, vil jagtdødeligheden 
kunne kompenseres ved, at de nedlagte individer levner bedre muligheder 
for de overlevende. I en bestand i vækst eller nedgang er det mere sandsyn-
ligt, at jagtdødeligheden er additiv, dvs. skal lægges til den naturlige dødelig-
hed. I dette notat er anvendt langtidstrenden i bestandene til at vurdere om 
bestanden er på bærekapacitet og om jagtdødeligheden må antages primært 
at være additiv eller kompensatorisk. Generelt er jagtens indflydelse på be-
stande imidlertid dårlig kendt, da der generelt er usikkerhed om bestandenes 
størrelse eller det samlede jagtudbytte (for trækkende arter sammenlagt på 
tværs af landegrænserne inden for udbredelsesområdet), eller begge. Det er 
senest vist i en analyse for grågås i Nordvesteuropa, at der sandsynligvis er 
skævheder i både bestandsestimater og antallet af nedlagte individer (jagt og 
regulering). Dette betyder konkret for grågås, at der er alt for store usikkerhe-
der til at udføre en adaptiv forvaltning baseret på de foreliggende data (John-
son & Koffijberg, 2021). I dette notat er jagtens indflydelse vurderet ud fra 
bestandsstørrelser, trends og jagtudbytter, men generelt er vurderingerne 
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omfattet af stor usikkerhed. Der er få eksempler på, at datagrundlaget tillader 
robuste vurderinger. For kortnæbbet gås er et stigende jagttryk, som reguleres 
adaptivt i Norge og Danmark baseret på systematiske, opdaterede data og 
modeller, årsag til, at bestanden har stabiliseret sig inden for det sidste årti 
(Madsen m.fl., 2017; Johnson m.fl., 2020). For den faldende Østersøbestand af 
ederfugl har demografiske analyser sandsynliggjort, at den nuværende jagt 
(kun jagt på hanner) ikke bidrager betydningsfuldt til den nuværende ned-
gang i bestanden (Tjørnløv m.fl., 2019). 

Jagt kan potentielt set endvidere have en indirekte effekt på bestande. Jagt 
kan give anledning til forstyrrelse af vildtet, hvilket kan medføre, at arterne 
fortrænges fra kritiske ressourcer i form af føde eller rastepladser1. Øget sky-
hed kan forstærke sådan en effekt. Ultimativt kan forstyrrelser betyde redu-
ceret overlevelse eller yngleevne, og derved kan forstyrrelser have en effekt 
på bestandsniveau. For langt de fleste arters vedkommende foreligger der 
ikke dokumentation for populationsmæssige konsekvenser af forstyrrelser. 
Her gives tre danske eksempler, der belyser mulige effekter: 1) Oprettelse af 
jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder i danske kystnære Fuglebeskyttelses-
områder medførte en markant stigning i antallet af efterårsrastende vand-
fugle, hvilket primært må tilskrives en forlængelse af opholdstiderne hos de 
rastende fugle, der ellers ville være fortrukket (Madsen 1998a; Clausen m.fl., 
2013). 2) Tilsvarende kan stigningen i antallet af efterårsrastende hjejler og 
storspover efter jagtfredning i Danmark både være udtryk for en direkte ef-
fekt i form af øget overlevelse og en indirekte effekt i form af reduceret for-
styrrelse, som har forbedret arternes mulighed for at forblive i Danmark (Mel-
tofte m.fl., 2009). 3) Motorbådsjagt i Vadehavet fortrængte tidligere ederfugle 
fra de indre dele af Vadehavet, som havde det rigeste fødegrundlag; da der 
blev indført stop for jagt fra motorbåd i Vadehavet omfordelte ederfuglene 
sig (Laursen & Frikke, 2008). Da det blev vist, at kropskonditionen hos eder-
fugle var bedre på de foretrukne habitater end udenfor, kan det antyde, at de 
tidligere jagtlige forstyrrelser havde en fitness-konsekvens (Laursen m.fl., 
2016). Eksemplerne antyder, at der før reservatoprettelserne og fredningerne 
har været er et stort uudnyttet potentiale i Danmark for arterne, der blev 
’skubbet’ væk fra ressourcerne og - for visse arter - længere sydpå på trækru-
ten pga. forstyrrelser. Denne effekt må især formodes at gøre sig gældende 
for arter, der optræder i flokke. Da der foregår jagt på ænder og gæs i hoved-
parten af landene på den østatlantiske trækrute, er det muligt, at den jagtlige 
forstyrrelse sammenlagt kan have en effekt på bestandsniveau. Dette er ikke 
dokumenteret konkret, men er en mulig effekt, især hvis bestandene er be-
grænsede af forhold i overvintringsområdet (Madsen & Fox, 1997).  

3.4 Forvekslingsmuligheder  
Selv om jægerne i Danmark er trænede i artsbestemmelse, vil det under visse 
jagtformer være svært helt at undgå forveksling mellem en jagtbar art og 
nærtstående arter, som måske ikke har jagttid. Da forveksling må antages at 
være en undtagelse, vil den i de fleste tilfælde ikke have en kritisk effekt på 
en ikke-jagtbar arts status. For en række arter er der imidlertid et geografisk 
og tidsmæssigt overlap i forekomsten af nærtstående arter eller underarter 
med forskellig bevaringsstatus. Det gælder f.eks. skovmår versus husmår, taj-

 
1 Jagtlig forstyrrende effekt kan også anvendes positivt i forvaltningsmæssig sam-
menhæng, idet man aktivt kan fortrænge vildtet fra områder, hvor det er uønsket til 
områder, hvor det er ønsket. Dette kan eksempelvis være hjortevildt eller gæs. 
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gasædgås versus tundrasædgås, mørkbuget versus lysbuget knortegås, bal-
tisk sildemåge versus andre store måger, samt små dykænder, visse svømme-
ænder og vadefugle. Af hensyn til at sikre bevaringsstatus for en truet art/un-
derart kan det være nødvendigt at indskrænke eller lukke jagten, ikke kun på 
den truede, men måske også den nærtstående art. Dette er sket i de senere 
jagttidsrevisioner i form af lokale jagttider eller totalt ophør af jagt. 

3.5 Forstyrrelsesfølsomhed 
Nogle arter er mere forstyrrelsesfølsomme end andre, afhængigt af artens fy-
siologiske tilstand, sociale struktur og adfærd, herunder flokdannelse, samt 
den rumlige fordeling af føderessourcer og adgang til rastepladser. Jagt kan 
medvirke til en forstyrrelse af en art, som kan blive fortrængt fra en ressource 
og levested, enten lokalt, regionalt eller endog nationalt. Eksemplet med for-
styrrelse af ederfugl i Vadehavet ovenfor (Afsnit 3.3) antyder, at fuglene blev 
fortrængt fra en optimal til en suboptimal habitat. Konsekvenserne af forstyr-
relser for individet eller arten forbliver oftest ukendt, men kan i ekstreme til-
fælde forårsage stresstilstand og reduceret fitness. Forstyrrelser, som af dyr 
og fugle opfattes som en prædationsrisiko, er en vigtig parameter i arternes 
opfattelse af en trussel, og dermed deres forstyrrelsesfølsomhed. Forstyrrel-
sesfølsomheden resulterer i, at arterne udviser flugtafstande, der relaterer sig 
til de påførte trusler. Den afstand forlænges ikke bare i forhold til den speci-
fikke prædationsrisiko (f.eks. jagt), men generelt i relation til menneskelig 
færdsel, således at følsomheden forstærkes og tabet af habitat (midlertidigt) 
forværres. I dette notat vurderes forstyrrelsesfølsomhed ud fra et indeks, som 
inkluderer (a) artens nærhed til forstyrrelseskilder (på land/ved kysten, ud 
for kysten eller fjernt fra kysten), (b) rumlig fordeling, (c) flokstørrelse, (d) fø-
devalg og (e) om den er jagtbar eller ej. Indekset er udviklet for følsomhed i 
forhold til jagt hos vandfugle, der raster i Danmark, med fokus på andefugle 
(Madsen m.fl., 1998 og valideret med feltforsøg i Madsen 1998a, 1998b).  

Der er udviklet andre følsomhedsindeks, bl.a. for havfugles følsomhed over 
for trusler som f.eks. skibs- og helikoptertrafik eller havvindmølleparker. 
Blandt havdykænder bliver sortand og fløjlsand rangeret som særligt føl-
somme, mens havlit og ederfugl klassificeres som moderat følsomme (Garthe 
og Hüppop, 2004; Schwemmer m.fl., 2011). 

I forhold til indekset for vandfugle i Danmark, der dækkede situationen i 
1990’erne, har især to arter, nemlig sortand og fløjlsand, ændret rumlig forde-
ling i danske farvande. Før 1990 var sortand primært forekommende i Ålborg 
Bugt og Sejerøbugten. I de senere år forekom specielt sortand, men også fløjl-
sand, mere udbredt i de indre danske farvande. Denne ændring i fordeling 
har gjort, at arternes forekomst og motorbådsjagtens intensitet overlapper i 
højere grad, end det har været tilfældet tidligere. Både sortand og fløjlsand 
forekommer i høje antal tæt på kysten, men findes også længere til havs. Ar-
terne forekommer ofte i blandede flokke. Som konsekvens af den ændrede 
fordeling er følsomheden hos de to arter steget. Eksemplet viser, at forstyrrel-
sesfølsomhed er dynamisk og bør revurderes løbende. 

3.6 Særlige etiske konflikter  
Dette kan omfatte særlig risiko for anskydning og jagtformer, som kan give 
konflikt med andre interessegrupper. Der henvises til VFR’s princippapir 
(Anon. 2016).  
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3.7 Værdi  
Det er et grundlæggende princip i dansk jagt- og vildtforvaltning, at vildt 
nedlagt under rekreativ jagt skal repræsentere en værdi i form af kød, pels 
eller trofæ m.v. Der henvises til VFR’s princippapir (Anon. 2016). 

3.8 Evolutionære hensyn  
Jagtlig udnyttelse vil kunne medføre en selektion, således at bestandens indi-
vider over generationer ændrer karakter på grund af ændret genetisk sam-
mensætning. Dette kan f.eks. være øget skyhed (som dog også ofte har en ud-
præget tillært komponent), udseende (f.eks. trofæ- eller kropsstørrelse) og 
livshistorie (reduceret gennemsnitsalder ved reproduktion fører til tidligere 
kønsmodenhed, hvilket typisk også medfører mindre kropsstørrelse). For 
danske arter vil denne problemstilling især omfatte hjortevildt, hvor især han-
dyr mange steder er udsat for en unaturlig høj dødelighed forårsaget af trofæ-
jagt, hvilket kan indebære risiko for selektion for tidligere kønsmodenhed og 
mindre kropstørrelse. 
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4. Anvendelse af kriterierne til målsætninger 
for arter  

Ad. 3.1, 3.2 og 3.3 sammenlagt: For de ’uproblematiske’ arter er målsætnin-
gen, at opnå bestande, der er så store som muligt, og som fortsat forbliver 
uproblematiske. Hvis der er fagligt belæg for, at en given bestand ikke er på 
bærekapacitet, og at dette er forårsaget af en jagtlig udnyttelse, kan man enten 
vælge at sigte efter et mål, som udgør et historisk kendt bestandsniveau, en 
tæthed af individer eller ynglepar eller en vækst i bestandsstørrelsen inden 
for en given tidsramme. Hvis der ikke er indicier for, at jagt begrænser den 
nuværende bestandsstørrelse, og at bestanden er tæt på bærekapacitet, er må-
let at holde et stabilt bestandsniveau. For uproblematiske arter i tilbagegang 
er målsætningen at genoprette en given bestand, enten til en opnåelig bære-
kapacitet eller et historisk niveau (eller tæthed). Målsætningen kan være en 
øget bestandsstørrelse eller –tæthed, alternativt en vækst i bestandsstørrelsen, 
inden for en given tidsramme. For uproblematiske arter med ukendt be-
standsstatus er målsætningen at opnå en sikker bestandsstatus, og arterne 
skal have jagtfred indtil sikker bestandsstatus er dokumenteret.  

For ’problemarter’ med sikker bevaringsstatus vil en målsætning afspejle en 
afvejning mellem forskellige interesser, under hensyntagen til bestandens le-
vedygtighed, bortset fra ekstreme tilfælde hvor tungtvejende, samfundsmæs-
sige interesser kan ’overrule’ (som for vildsvin). En målsætning kan udtryk-
kes som et ønske om at opretholde en stabil bestand; man kan fastlægge et 
konkret og praktisk opnåeligt bestandsmål som pejlepunkt for at sikre at en 
bestand ikke bryder sammen eller eksploderer (den nationale skarvforvalt-
ning og den internationale adaptive forvaltningsplan for kortnæbbet gås er 
eksempler på, at dette udføres i praksis). For problemarter i tilbagegang er 
målsætningen at sikre, at en given bestand opretholder sikker bestandsstatus 
(igen med undtagelser hvor tungtvejende, samfundsmæssige interesser kan 
’overrule’. For problemarter med ukendt bestandsstatus er målsætningen at 
opnå bestande med sikker status, med mindre at der er tungtvejende natio-
nale interesser i mod, og arterne skal have jagtfred indtil sikker bestandsstatus 
er dokumenteret.  

Ad. 3.4: Målsætningen er, at enhver jagt på en art ikke må påvirke status for 
en nærtstående art eller underart, som har ikke-sikker bestandsstatus. 

Ad. 3.5: Målsætningen er, at jagt skal tilrettelægges på en måde, så der tages 
hensyn til en arts følsomhed over for forstyrrelser, vurderet ud fra artsspeci-
fikke fysiologiske og adfærdsmæssige forhold og en vurdering af deres ad-
gang til fødesøgnings- og rastepladser og alternativer, hvis de fortrænges fra 
en given lokalitet.  

Ad. 3.6: Målsætningen er, at jagt skal være etisk forsvarlig og skal medvirke 
til at forhindre konflikter med andre rekreative interesser. Der henvises til 
VFR’s princippapir (Anon. 2016) for en uddybning. 

Ad. 3.7: Målsætningen er, at for rekreativ jagt skal vildtet repræsentere en reel 
værdi, enten i form af kød, trofæ eller pels. Vurdering af kødværdien er dog 
forbundet med en vis usikkerhed pga. individuel smag og erfaring med tilbe-
redning af vildt. Der henvises til VFR’s princippapir (Anon. 2016) for en ud-
dybning. 
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Ad. 3.8: Målsætningen er, at en afskydning ikke må føre til unaturlig selektion 
i en given bestand.  

Vildtforvaltningsrådets jagttidsgruppe har indstillet, at kriterierne 3.1-3.3 til-
lægges overordnet betydning for fastsættelse af målsætninger for arter og der-
for skal vægtes højest, mens kriterierne 3.4-3.8 tages op artsspecifikt, af-
hængigt af om der er særlige hensyn eller konflikter.  

Målsætningerne for arterne er forenklet til, om der ønskes en stigende be-
stand, en stabil bestand eller en stabil/evt. reduceret bestand i tilfælde af 
problemarter (se Tabel 1).  

For langt de fleste arter foregår der en overvågning, nationalt eller internatio-
nalt, som kan give en vurdering af udviklingstendenser i bestandene og gøre 
det muligt at opstille konkrete og målbare målsætninger (dog ikke for arter 
som grævling, hvor der hverken er overvågning eller jagtudbytte at støtte sig 
til). Det vurderes, at der skal gå mindst 3-4 år, og for de fleste arter sandsyn-
ligvis nærmere 5-8 år, før det er muligt at vurdere, om de aftalte tiltag (jagtti-
der) har haft en målbar effekt, med mindre at der opstilles et adaptivt koncept 
med tæt opfølgning. For de trækkende arter vil tiltag i Danmark sandsynlig-
vis ikke kunne stå alene for at opnå målsætningerne, men skal koordineres 
med de andre relevante lande i form af internationale forvaltningsplaner. 
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5. Opdatering 

Dette notat tager udgangspunkt i målsætningerne aftalt for midtvejsrevisio-
nen i 2020 (Madsen 2019). De aktuelle arter, der er vurderet, er angivet i ne-
denstående Tabel 1. Her er også inkluderet arter, som vurderet ved tidligere 
revisioner, men som ikke indgik på listen over arter, som ønskedes vurderet 
til 2022-revisionen. Målsætningerne er revurderet af VFR’s Jagttidsgruppe. 
Kriterierne for de enkelte arter er opdateret, og der er sket en revurdering 
for en række arter. Som beskrevet ovenfor, f.eks. i Afsnit 3.5, er tilstanden for 
flere kriterier dynamiske, enten fordi der er sket biologiske ændringer, eller 
fordi der er tilvejebragt ny viden eller gjort nye erkendelser. 
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Tabel 1. Opdaterede målsætninger og status for jagtbare arter i henhold til jagttiderne 2020/21 og arter, som VFR’s parter har ønsket vurderet i forhold til jagttidsrevisionen 2022.  Mufflon er 
ikke medtaget. Målsætningerne er besluttet af VFR’s Jagttidsgruppe; for hjortevildt dog af VFR’s nationale hjortevildtgruppe. Bestandskategori, bærekapacitet, jagtens eventuelle begrænsende 
effekt, forvekslingsrisiko, forstyrrelsesfølsomhed og risiko for unaturlig selektion er vurderet af DCE. Særlige etiske konflikter og værdi er vurderet af VFR’s Jagttidsgruppe. 
 

Art Målsætning  
National (N) 
Regional (R) 

Bestands-
kategori 

Bærekapacitet Begrænser jagt og regule-
ring bestanden                
(direkte / indirekte)? 

Forveks-
lings-risiko 

Forstyrrelses-
følsomhed 

Særlige etiske 
konflikter 

Kød (K) 
Trofæ (T) 
Pels (P) værdi 

Risiko for 
unaturlig  
selektion 

Aktuelt jagtbare arter 
Krondyr R N 4, lokalt 1 Ikke nået Ja, lokalt / ? Nej Høj Skyhed; die- 

givende hinder 
K/T: Høj Høj 

Dådyr R N 1, lokalt 4 Ikke nået Ja, lokalt / ? Nej Høj Skyhed; die- 
givende dåer 

K/T: Høj Høj 

Sika N  R 4?  Ikke nået Ja, lokalt / ? ? Høj Diegivende  
hinder 

K/T: Høj Høj 

Rådyr N 2 Muligvis nået regionalt Nej / ? Nej Lav Diegivende  
råer 

K/T: Høj Høj 

Vildsvin N 4 Ikke nået Ja / Nej Nej Lav  K/T: Høj  

Hare N 21  Muligvis nået regionalt Muligvis lokalt / ? Nej Lav  K: Høj  

Vildkanin N  R 4 Muligvis lokalt Muligvis lokalt / ? Nej Lav  K: Høj  

Ræv N R 4 ? Ja, lokalt / ? Nej Lav  T/P: Middel  

Husmår N  R 5 ? Ja, lokalt / ? Ja Lav  T/P: Middel  

Agerhøne N 21 / Truet Muligvis nået Muligvis lokalt / ?  Nej Lav  K: Høj  

Fasan N 2 / NA ? Muligvis lokalt Nej Lav  K: Høj  

Ringdue N R 4 / Sikker Ikke nået Sandsynligvis ikke / Nej Ja Lav  K: Høj  

Gråand N 2 / Fald ? ? / Muligvis Ja Middel  K: Høj  

Krikand N 1 / Sikker2 Ikke nået ? / Muligvis Ja  Høj  K: Høj  

Atlingand N 1 / Truet (y) ? ? / ? Ja Høj  K: Høj  

Knarand N 1 / Sikker Ikke nået ? / Muligvis Ja  Høj  K: Høj  

Pibeand N 1 / Sikker2 Muligvis nået ? / Muligvis Ja  Høj  K: Høj  

Spidsand N 1 / Sikker2 Ikke nået ? / Muligvis Ja  Høj  K: Høj  

Skeand N 1 / Sikker2 Ikke nået ? / Muligvis Ja Høj  K: Høj  
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Art Målsætning  
National (N) 
Regional (R) 

Bestands-
kategori 

Bærekapacitet Begrænser jagt og regule-
ring bestanden               
(direkte / indirekte)? 

Forveks-
lings-risiko 

Forstyrrelses-
følsomhed 

Særlige etiske 
konflikter 

Kød (K) 
Trofæ (T) 
Pels (P) værdi 

Risiko for 
unaturlig  
selektion 

Troldand N 1 / Sikker Muligvis nået Sandsynligvis ikke / Nej Ja Høj  K: Høj  

Bjergand N 1 / Sikker ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj  K: Høj  

Hvinand N 2 / Sikker Muligvis nået2 Sandsynligvis ikke / Muligvis Nej Middel  K: Høj  

Sortand N 1 / Sikker Muligvis nået Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Ederfugl N 25 / Truet ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Nej Middel Anskydning K: Høj  

Grågås N 4 / Sikker Ikke nået Muligvis / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Blisgås N 4 / Sikker Muligvis nået Sandsynligvis ikke / Nej Ja Høj Anskydning K: Høj  

Tajgasædgås N 1 / Sikker Ikke nået Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Tundrasædgås N 1 / Sikker ? Muligvis / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Kortnæbbet gås N 4 / Sikker Ikke nået Ja / Sandsynligvis ikke Ja Høj Anskydning K: Høj  

Canadagås N 5 / NA Ikke nået Muligvis / ? Nej Høj Anskydning K: Høj  

Blishøne N 2 / Sikker Ikke nået? Sandsynligvis ikke / ? Nej Middel Drivjagter K: Høj  

Dobbeltbekkasin N 1 / Fald (y) ? ? / Sandsynligvis ikke Ja Lav  K: Høj  

Skovsneppe N 1 / Sikker (y) ? Muligvis / Sandsynligvis ikke Nej Lav   K: Høj  

Sølvmåge N  R 5 / Fald (y) Muligvis nået Ja, lokalt / ? Ja Lav  K: Middel  

Krage N  R 5 / Sikker (y) ? ? / Nej Ja8 Lav  K: Middel  

Husskade N   R 5 / Sikker (y) ? Sandsynligvis ikke / Nej Nej Lav  K: Lav  

Arter uden nuværende jagttid som ønskes vurderet 
Ilder N  R 26 ? Muligvis lokalt / Nej Ja Lav  T/P: Middel  

Grævling N 3  ? Nej, ingen jagt / Nej Ja Middel  P: Middel  

Tyrkerdue N 2 / Sikker Muligvis nået Nej, ingen jagt / Nej Ja Lav  K: Høj  

Knortegås, mørkbuget N 1 / Sikker Muligvis nået Nej, ingen jagt / Nej Ja Høj  K: Høj  

Taffeland N 2 / Truet ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj  K: Høj  

Havlit N 1 / Truet ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Nej Middel Anskydning K: Høj  

Fløjlsand N 3 / Truet ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Stor skallesluger N 1 / Sikker ?  Sandsynligvis ikke / ? Ja Middel Anskydning K: Middel  

Toppet skallesluger N 1 / Sikker ?  Sandsynligvis ikke / ? Ja Middel Anskydning K: Middel  
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Art Målsætning  
National (N) 
Regional (R) 

Bestands-
kategori 

Bærekapacitet Begrænser jagt og regule-
ring bestanden               
(direkte / indirekte)? 

Forveks-
lings-risiko 

Forstyrrelses-
følsomhed 

Særlige etiske 
konflikter 

Kød (K) 
Trofæ (T) 
Pels (P) værdi 

Risiko for 
unaturlig  
selektion 

Storspove N 13 / Sikker ? Sandsynligvis ikke / ? Ja Høj  K: Høj  

Enkeltbekkasin N 3 / Sikker (y) ? ? / Sandsynligvis ikke Ja Lav  K: Høj  

Hjejle N 2 / Fald ? Sandsynligvis ikke / ? Ja Høj  K: Høj  

Strandhjejle N 1 / Sikker ? Sandsynligvis ikke / Nej Ja Lav  K: Høj  

Sildemåge R N 1 / Sikker (y) Muligvis nået Sandsynligvis ikke / ? Ja Lav  K: Lav  

Svartbag N 1 / Fald (y) Muligvis nået Sandsynligvis ikke / ? Ja Lav  K: Lav  

Arter uden nuværende juridisk mulighed for jagttid men som ønskes vurderet 

Bæver N  R 1/44,7 Ikke nået Nej / Nej Nej Lav  K: Lav 
T: Høj 
P: Høj 

 

Skarv N 4 / Sikker  Ikke nået Ja / Ja Ja Middel  K: Lav  

Bramgås N 4 / Sikker Ikke nået Sandsynligvis / Sandsynlig-
vis ikke 

Nej Høj Anskydning K: Høj  

Råge N 4 / Fald (y) Ikke nået Ja, lokalt / Nej Ja8 Middel  K:Høj  
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Kommentarer til Tabel 1 
 Målsætning: 
Mørkeblå: der ønskes en stigende bestand (antydning af at bærekapaciteten ikke er nået).  
Lyseblå: der ønskes at opretholde en stabil bestand (bærekapaciteten er nået eller der er en stabil langtidstrend som tages som udtryk 
for at bærekapaciteten er nået).  
Rød: problemarter hvor målsætningen er at opnå en stabil eller eventuelt en reduceret bestand.  
Hvid: uafklaret målsætning blandt interessenterne. 

For nogle arter kan der være forskellige mål regionalt eller lokalt i forhold til den nationale målsætning, hvorfor målet er delt i to 
farver. 
R: Målsætningen kan variere regionalt, afhængigt af lokal bestandsstatus. 
N: Målsætningen gælder nationalt. 

 Bestandskategorier: 
1. ’Uproblematiske’ arter med sikker status (stigende eller stabilt bestandstal) 
2. ’Uproblematiske’ arter i tilbagegang 
3. ’Uproblematiske’ arter med usikker status 
4. ’Problemarter’ med sikker status (stigende eller stabilt bestandstal, eller arter som ikke er ønskede) 
5. ’Problemarter’ i tilbagegang 
6. ’Problemarter’ med usikker status. 

For fugle er tilføjet EU-status for arterne, kategoriseret som Sikker, Faldende, Truet eller ikke vurderet (NA). Der er anvendt status for 
overvintrende bestande hvor muligt, men hvor der i EU’s vurderinger kun er gjort status for ynglebestande, er dette angivet med et 
(y). 

 Noter:  
1: Bærekapaciteten er sandsynligvis kraftigt reduceret pga intensiv landbrugsdrift; artens bestandsstatus er regionalt i tilbagegang, 
men i visse regioner sandsynligvis stabil. 
2: På den danske Rødliste (NT); potentiale for flere danske ynglefugle. 
3:Bestanden er muligvis fortsat under genopretning efter jagtfredning, og det er uvist om bærekapaciteten er nået.  
4: Bestanden er stigende, hvilket er målet for forvaltningsplanen for bæver; lokalt bliver den dog anset som en problemart.  
5: Midvinterindeks (IWC) for ederfugl antyder en stabil trend de seneste 10 år (dog med stor usikkerhed), men de baltiske og danske 
ynglebestande er faldende.  
6: Har ugunstig bevaringsstatus i henhold til EU habitatdirektivet.  
7: Har gunstig bevaringsstatus i henhold til EU habitatdirektivet. 
8: I Sydjylland, hvor sortkrage forekommer, er der forvekslingsrisiko mellem råge og sortkrage. 



Alars MST den 23. februar 2021  

Beslutningsreferat fra møde i den nationale hjortevildtgruppe (NHG) 
Deltagere  

 Svend Bichel, formand 

 Torben Schulz Jensen, Danmarks Jægerforbund 

 Anders Hillerup, Dansk Skovforening 

 Christian Sehestedt Juul, Landbrug & Fødevarer 

 Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening, m.fl.  

 Anders Larsen, Miljøstyrelsen, sekretær  

Afbud: ingen  

Tid: Mandag den 22. februar 2021  

Sted: Online Zoom møde indkaldt af Anders Larsen   

 

Dagsordenspunker  

 Siden sidst  
 Kort om "forsøg med samforvaltning"  
 Drøftelse af notat om skumrings, - og dæmringsjagt. (bemærk, at der er plads i notatet til 

at de respektive organisationer kan oplyse deres tænker og holdninger til emner) 
 Drøftelse af jagttider (inden for rammerne af et arealkrav) - se vedhæftede bilag  
 Kort sammenfatning af "mødepakken" til vildtforvaltningsrådet   
 Eventuelt  
 Videre proces  

 

Referat fra mødet  

Ad 1 Siden sidst  
Der var ingen emner, ud over den nyhed som Danmarks Jægerforbund har publiceret på deres 
hjemmeside. Se nedenstående dagsordenspunkt.   
 
Ad 2 Kort om "forsøg med samforvaltning"   
Der blev udtalt samstemmig gennemgribende kritik af Danmarks Jægerforbunds nyhed på 
hjemmesiden ("DJ vil teste samforvaltning som alternativ til arealkrav"). Kritikken forholdt sig til 
såvel substans som proces. Substansen blev kritiseret idet gruppen var meget utilfredse med, at 
deres organisationers holdninger til blandt andet arealkravet ikke var korrekt og fair afspejlet i 
nyheden. Dertil oplevede gruppen generelt en betydelig forskel mellem det drøftede / aftalte på 
gruppens møder og det i nyheden refererede. Procesmæssigt fandt gruppen det meget uheldigt, 
at DJ ikke har præsenteret gruppen for konkrete operationelle forslag til samforvaltning eller 
konkretiseret eventuelle ønsker til forsøg som aftalt, men på trods heraf alligevel citerer, at den 
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Nationale Hjortevildt gruppe bakker op om forbundets tanker og dertil fremlægger 
Jægerforbundets forslag til forvaltning i april (hvilket er ca. én måned efter vildtforvaltningen har 
behandlet fremtidens hjorteforvaltning på deres møde i marts).  
 
Det blev aftalt, at Svend Bichel ville løfte gruppens kritik på det kommende møde i 
vildtforvaltningsrådet. Dette med henblik på at sikre konsensus om grundlagets for gruppens 
videre arbejde og sikre et fortsat godt samarbejdsklima organisationerne imellem.    
 
Det bekræftes igen, at alle organisationer, - med undtagelse af Danmarks Jægerforbund, - bakker 
op om arealkravet som et middel til at få stoppet de brodne kar, som ikke respekterer de 
jagtetiske regler og ødelægger forvaltningsmulighederne for nabojægerne. Dertil at arealkravet 
ikke kan stå alene i forvaltningen. Der er generel opbakning blandt alle medlemmerne i den 
Nationale Hjortevildtgruppe til at igangsætte forsøg med udgangspunkt i de overordnede rammer 
som Miljøstyrelsen har beskrevet i deres model for "hjorteforvaltningsområder".   

Ad 3 Drøftelse af notat om skumrings, - og dæmringsjagt. (bemærk, at der er plads i notatet til 
at de respektive organisationer kan oplyse deres tænker og holdninger til emner) 

Det aftales under dette punkt, at de respektive organisationer kan tilføje tekst i notatet. Der kan 
ikke ændres i teksten som forfattet af Miljøstyrelsen og man kan ikke kommentere på andre 
organisationers holdninger (dette alene fordi disse organisationer ikke får mulighed for at 
kommentere en evt. kritik inden materialet går i VFR).  

Ad 4 Drøftelse af jagttider (inden for rammerne af et arealkrav) - se vedhæftede bilag 

Forudsat at arealkravet introduceres er gruppen enige om, at udtaget af hjorte større end 
spidshjort naturligt begrænses som følge heraf. Dermed er der ikke det samme presserende behov 
for at have en meget kort jagttid på hjortene. Med afsæt i dette indstiller gruppen, at rammerne 
for jagttiderne udvides i forhold til de nuværende som skitseret i bilag 5. Dette vil ifølge gruppen 
medføre, at der bliver længere tid til at udvælge hjorte til afskydning og dermed gennemføre en 
mere målrettet (optimal) forvaltning. Gruppen er også enige om, at de regionale 
hjortevildtgrupper fortsat skal kunne indstille kortere jagttider. Dette vil den Nationale 
Hjortevildtgruppe som udgangspunkt imødekomme, forudsat at hele gruppen er enig heri.  

Der var generel enighed om at man i forbindelse med de indstillede forsøgsområder skal kigge 
yderligere på jagttiderne, således at disse evt. kan være længere eller på anden måde anderledes, 
herunder evt. med henblik på at gøre det attraktivt at deltage i områder med fælles forvaltning.   

Ad 5 Kort sammenfatning af "mødepakken" til vildtforvaltningsrådet   

Anders Larsen gennemgik kort materialet til vildtforvaltningsrådet og selve teksten i indstillingen – 
Se vedhæftede udkast til indstillingsnotat. Gruppen bakkende op om indhold og formulering.  
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Ad 6 Eventuelt  

Torben Jensen ønskede, at gruppen tog stilling til statsskovenes inddragelse i forsøgsområder for 
hjorteforvaltningen, således at der kunne kommunikeres klart ud omkring dette. Den resterende 
del af gruppen fandt ikke, at statens skove udgør en prioritet i forhold til forsøg, idet det ikke er på 
statens arealer de største udfordringer er i forhold til forvaltning af hjortevildt.  

Ad 7 Videre proces  

Anders Larsen lovede, at sende referat fra dagens møde samt tilhørende mødemateriale til det 
kommende vildtforvaltningsrådsmøde ud hurtigst muligt.  

Anders Larsen pointerede, at dette var sidste møde i den Nationale Hjortevildtgruppe inden 
hjorteforvaltning skal til behandling i vildtforvaltningsrådet til beslutning. Det er ikke muligt, at 
komme med yderligere ønsker til behandling efter dagens møde.  

 
 
 
 



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 15. marts 2021 

  Bilag 2021-01-24 

 Emne: Vildtforvaltningsrådets udtalelse om rewilding 

 

Indstilling: Til beslutning 

Resume: 

Jan Eriksen fremlægger Vildtforvaltningsrådets fælles udtalelse med centrale principper for 

rewilding. 

Bilag: 

2021-01-24 Vildtforvaltningsrådets udtalelse om rewilding 
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Kære alle 

 

Her følger så forslaget til en `Udtalelse om rewilding i Danmark`. 

 

Det har været en relativ kort og hektisk proces. 

Jeg vil gerne takke Birgitte fra DB, Morten fra DJ, Bo fra DN, Jan fra DS, Karen fra L&F og Lasse 

fra MIM for aktiv og konstruktiv medvirken til dette resultat. 

 

Som altid når Vildtforvaltningsrådet skal nå en enighed mellem de syv organisationer, skal der 

klippes en tå og hugges en hæl for at få skoen til at passe. Det er næsten lykkedes. Til det sidste har 

der været nogle uenigheder om bl.a. hegning og vildtets frie bevægelighed og jagten.  

Vedrørende jagten fremgå denne uenighed i teksten under `rekreative interesser`, hvor vi ikke er 

blevet helt enige under jagtaktiviteter. 

 

Teksten er nu op til jeres godkendelse, når vi ses den 15/3. 

 

Jeg vil gerne bede om, at I gør jer nogle tanker om offentliggørelsen i forhold til ministeren, 

offentligheden og jeres respektive organisationer. 

 

Mange hilsener 

Jan 
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UDTALELSE FRA VILDTFORVALTNINGSRÅDET 

OM REWILDING 
 

Baggrund  

Vildtforvaltningsrådet har i de sidste par år beskæftiget sig med rewilding som en naturlig del af 

arbejdet. Rådet har besøgt Ostvaarderplassen i Holland i 2018 og Klelund og Lille Vildmose i 2019. 

Desuden har Rådet haft indlæg på tre møder af Bengt Holst, Dyreetisk Råd, Rasmus Ejrnæs, AU og 

Carsten Rahbek, KU. 

 

Indledning 

Vildtforvaltningsrådet har med tilfredshed konstateret ønsket om mere natur og biodiversitet i 

Danmark og senest noteret den politiske vilje med rammen på 888 mio. kr. over de næste fire år, der 

skal munde ud i etableringen af 15 naturnationalparker og udlægning af 75.000 ha urørt skov.  

I forbindelse med debatten om biodiversitet nævnes begrebet rewilding ofte. Imidlertid synes 

diskussionen at være præget af en vis uklarhed om dette begreb. 

Vildtforvaltningsrådet har drøftet hvordan begrebet rewilding skal forstås, og efter Rådets opfattelse 

er rewilding en proces for at opnå en større biodiversitet. Den vigtigste forudsætning for at øge 

biodiversiteten er dog efter Rådets opfattelse en udvikling af større og mere sammenhængende 

arealer, hvor der gives mulighed for, at naturlige processer kan udfolde sig i modsætning til 

traditionel naturforvaltning, som oftest sker på mindre arealer. 

- Cambridge Dictionarys definition: ”processen af at beskytte et økosystem og genskabe dets 

naturlige stadie, eksempelvis ved at (gen)introducere vilde dyr, der plejede at leve der.” 

- DCE-rapport nr. 4251, s 27: “Således findes der i dag en bred vifte af forskellige tilgange og 

skaleringer af rewildingprojekter, der alle søger at genoprette naturlige processer med en 

reduceret til minimal menneskelig kontrol med det formål at opnå mere selvforvaltende og 

mangfoldige økosystemer.” 

 

Opnåelse af mere biodiversitet i dansk natur 

FORUDSÆTNINGER 

Arealer 

En af de grundlæggende forudsætninger for at skabe mere biodiversitet er at give naturen mere 

plads. Større og sammenhængende områder bør ikke kun indskrænke sig til de statslige arealer, også 

private arealer bør kunne inddrages efter frivillige aftaler. 

 

Økonomi 

De forskellige redskaber, der kan bringes i anvendelse har forskellige økonomiske implikationer. 

Forskere peger på, at der mangler cost benefit analyser af f.eks. udsætning af store græssere. Forud 

for større projekter bør der foretages analyser af de økonomiske konsekvenser af projekterne. 

                                                 
1 Fløjgaard, C., Butenschøn, R.M., Byriel, F.B., Clausen, K.K., Gottlieb, L., Kanstrup, N., Strandberg, B. & Ejrnæs, R. 

2021. Biodiversitetseffekter af rewilding. Aarhus Universitet DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 124 s. – 

Videnskabelig rapport nr. 425 https://dce2.au.dk/pub/SR425.pdf  



 

Prioritering og pilotprojekter 

Biodiversitetspakken med planlagte 15 naturnationalparker er et stort initiativ og i betydeligt 

omfang uden forudgående erfaringer. Derfor er der behov for at prioritere og etablere en betydelig 

variation af pilotprojekter, hvor de forskellige (nedenstående) redskaber kan bringes i anvendelse 

i forskellige kombinationer. 

 

OVERVÅGNING 

Løbende overvågning af indsatser 

For at skabe evidens for at der opnås en forbedret biodiversitet på arealerne, er det en forudsætning 

at have gennemført en basisanalyse, der viser tilstanden på arealet, før et projekt igangsættes. Derefter 

bør der fastholdes en løbende overvågning. Det er vigtigt, at de nødvendige ressourcer afsættes til 

denne overvågning. 

 

TILPASNING AF RAMMER FOR REWILDING-PROJEKTER 

Rewilding-projekter kan være en langsom proces, førend der er etableret et økosystem med naturlig 

dynamik. Derfor kan det være behov for opfølgende tiltag baseret på den løbende overvågning. De 

opfølgende tiltag i forhold til målsætningerne for et område kan f.eks. være fjernelse af invasive arter, 

yderligere initiativer for at sikre den nødvendige hydrologi og udsætning af flere græssere. 

 

Redskaber 

I forbindelse med etableringen af rewilding-projekter kan følgende redskaber bruges individuelt 

eller i kombinationer. Det anbefales, at man tager udgangspunkt i det enkelte områdes økologiske 

tilstand og den opsatte målsætning forud for valg af redskaber. Ved valg af redskaber gennemføres 

en basis- og konsekvensanalyse, der vurderer effekten for biodiversitet, de rekreative interesser og 

påvirkning af lokalsamfund (herunder naboarealer), samt de økonomiske konsekvenser. Nogle 

redskaber er mere omkostningsfulde end andre, og nogle har et kortere tidsperspektiv. Ens for alle 

redskaberne er at de vil danne udgangspunkt for en mere dynamisk og rigere natur. 

 

Vand 

Den naturlige hydrologi i et område kan genskabes ved at lukke dræn og grøfter. Dette vil være 

med til at skabe en dynamik i landskabet, der favoriserer mange forskellige arter af planter og dyr. 

Ved at lade arealer, f.eks. skove, vende tilbage til deres naturlige hydrologi vil flere store træer gå 

til, og mængden af stående døde og døende træer vil stige. Naturgevinster kan ses relativt hurtigt 

efter genskabelsen af den naturlige hydrologi grundet ændrede vilkår for træernes vækst og tilførsel 

af bl.a. nye levesteder for flora og fauna. Når den naturlige hydrologi er genskabt, behøver man 

næppe foretage sig yderligere for at opretholde gevinsterne for biodiversiteten. 

 

Ild 

Naturbrande vil forekomme af og til og medføre ændringer i naturen. Ved brug af ild gennem 

kontrollerede afbrændinger kan man ligeledes fjerne store mængder næringsstof (især nitrogen) og 

ændre på jordens indhold af organisk materiale. Dertil kan ild være med til at øge mængden af 



stående døde og døende træer. Dette redskab kan relativt hurtigt skabe forbedrede vilkår for 

biodiversiteten, men gevinsten fra redskabet er ikke permanent, derfor kan det overvejes at foretage 

kontrollerede afbrændinger med jævne mellemrum. 

 

Vind 

Ved at fælde træer i skove (især på vestsiden af skoven) kan man øge muligheden for, at storme vil 

vælte træer omkuld længere inde i skoven. Dette kan være medvirkende til at skabe et mere dynamisk 

og varieret skovlandskab. Tilsvarende effekter vil kunne opnås på andre biotoper, f.eks. i 

klitlandskaber, hvor der vil kunne skabes bedre levevilkår med friske sandflader. 

 

Veteranisering af træer 

Veteranisering af træer, eksempelvis ved afbarkning og sprængning, kan være en effektiv måde 

at øge mængden af stående og liggende dødt ved. Dette redskab kan bruges meget målrettet, og 

effekten vurderes at komme hurtigt. 

 

Udsætning af dyr, primært store græssere 

Ved at sætte store græsser ud kan man benytte deres egenskab som ingeniørarter til at (gen)skabe et 

dynamisk landskab, som vil være med til at styrke vilkårene for biodiversiteten. Det har i visse dele 

af naturdebatten fremstået som om udsætningen af store græssere er målet for 

naturforvaltningsindsatsen. I den forbindelse vil Vildtforvaltningsrådet understrege, at Rådet ser 

udsætning af store græssere som et blandt flere redskaber, der ikke nødvendigvis skal bruges i alle 

områder. Desuden rummer den danske natur en række arter, eksempelvis de store hjortevildtarter. 

Når man vælger at udsætte store græssere, er det vigtigt, at arterne passer til det givne område, og 

forud for valg og udsætning af dyr skal det nøje overvejes, hvad formålet med udsætningen er. Det 

er Vildtforvaltningsrådets generelle opfattelse, at hårdføre kvægracer i langt de fleste tilfælde vil 

fungere glimrende som erstatning for en af vores største uddøde græssere i historisk tid, uroksen. 

Dertil kan hårdføre hesteracer også benyttes, og det kan overvejes at udsætte vildsvin, når truslen 

fra afrikansk svinepest er overstået. Det er Vildtforvaltningsrådets opfattelse, at de udsatte dyr ikke 

tilskudsfodres eller indgår i egentlig produktion. 

Et kreaturhegn er en nødvendighed for at undgå, at dyrene bevæger sig ud på områder, de ikke skal 

befinde sig i og blandt andet forårsage skader på afgrøder. Hegnet kan også anvendes til at øge 

græsningstrykket. Et kreaturhegn tager hensyn til de vildtlevende dyr, eksempelvis hjortevildt og 

grævling, som kan forcere hegnet, så deres habitat ikke indsnævres. Nogle arter vil i modsætning til 

køer og heste kræve et vildthegn, som vil udgøre en barriere for flere af de naturligt forekommende 

arter. 

Når mennesker hegner dyr inde, fratager vi deres naturlige migration fra områder. Det efterlader en 

række dyreetiske spørgsmål, som er velbeskrevet i Det Dyreetiske Råds rapport om rewilding2. 

Disse betragtninger er Vildtforvaltningsrådet enigt i. En konsekvens af hegning kan gøre det 

nødvendigt at regulere bestandsstørrelsen. I reguleringen bør man så vidt muligt afskyde de dyr, der 

naturligt vil være de svageste i flokken. Mennesket vil således agere prædator. Samtidig kan der 

                                                 
2 Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om brug af dyr til rewilding ved naturforvaltning (2018)  

https://detdyreetiskeraad.dk/udtalelser/udtalelse/pub/vis/publication/udtalelse-om-brug-af-dyr-til-rewilding-ved-naturforvaltning-2018/


være et behov for flytning af dyr for at sikre en sund genpulje. Et andet etisk dilemma er spørgsmålet 

om at lade regulerede eller selvdøde dyr få lov til at henligge til forrådnelse. I tilknytning til dette 

er der formentlig et spørgsmål om mulig smittespredning, og der vil evt. kunne opstå et behov for 

en anden praksis, hvis der er risiko for et ændret veterinært trusselsbillede (f.eks. mund- og 

klovsyge). 

Endelig er der behov for nogle økonomiske beregninger vedrørende udsætning af store græssere, 

bl.a. indkøb af dyr og hegning inkl. vedligeholdelse. Dette er endnu en anledning til at opfordre til 

at gennemføre pilotprojekter, der kan medvirke til at tilvejebringe mere viden. 

 

Rekreative interesser 

Der kan i områder, hvor der er udsat store græssere, opstå konflikter i forhold til adgangsmuligheder, 

hundeluftning, ridning og følelsen af sikkerhed. Derfor er der brug for formidlingskampagner, der 

fortæller om formålet og gevinsterne ved udsætning af store græssere. Derudover kan der komme 

en række spørgsmål vedrørende jagt i områderne. Jagtaktiviteter skal [i givet fald (DN)] tage de 

nødvendige hensyn i forhold til målsætningerne for området. 

 

Lokal inddragelse 

De rekreative interesser (herunder jagt) og befolkningens opbakning til indsatsen er en udfordring, 

som skal tages alvorligt ved etablering af større naturforvaltningsprojekter - ikke mindst hvis 

udsætning af dyr er et af redskaberne. Lokal inddragelse bør ske tidligt i processen og formidlingen 

bør fra begyndelsen have en høj prioritet, og de nødvendige ressourcer skal tænkes ind i projekterne. 

En øget biodiversitet vil for nogle arter og naturområder (f.eks. overdrev) være en langsommelig 

proces, andre processer vil, som det fremgår under beskrivelsen af redskaber, have en hurtigere og 

mere synlig effekt. Det er hensigtsmæssigt at inddrage denne betragtning i forbindelse med at sikre 

befolkningens opbakning til større naturgenopretningsprojekter 

 

 

 

Vildtforvaltningsrådet og dets organisationer står gerne til rådighed i den fortsatte proces.  

 

På Vildtforvaltningsrådets vegne 

Jan Eriksen, formand 



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 15. marts 2021 

  Bilag 2021-01-25, 2021-01-26, 2021-01-27 

  Emne: Projekt kirkeugle  

 

Indstilling: Til orientering 

Resume: 

Henrik Bertelsen orienterer om projektet om kirkeugle. 

Bilag:  

2021-01-25 Bestandsstatus for danske kirkeugler 2019-20, samt afrapportering af fordringsprojekt  

- Notat fra DCE 2021-03 

2021-01-26 Udkast til bestandsgenopretningsplan for kirkeugle 

2021-01-27 Udkast til ansøgning  bestandsgenopretningsplan for kirkeugle 

-- AKT 5645457 -- BILAG 32 -- [ Forside - Projekt kirkeugle ] --



 
Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 
 

 Dato: 12. januar 2021 | 03 

 

  

 
 
 

  

 

Bestandsstatus for 
danske kirkeugler 2019-20,  
samt afrapportering af fodringsprojekt  
 

-- AKT 5645457 -- BILAG 33 -- [ 2021-01-25 Bestandsstatus for danske kirkeugler 2019-20, samt afrapportering af fodri…  --



 

2 

Datablad 

  Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 
    
 
 Titel: Bestandsstatus for danske kirkeugler 2019-20, samt afrapportering af fodringsprojekt 
   

 Forfatter: Peter Sunde 
 Institution: Institut for Bioscience, Aarhus Universitet  

 Faglig kommentering: Aksel Bo Madsen  
 Kvalitetssikring, DCE: Jesper R. Fredshavn 
 Sproglig kvalitetssikring: Aksel Bo Madsen 

  

 Rekvirent: Miljøstyrelsen 

 Bedes citeret: Sunde, P. 2021. Bestandsstatus for danske kirkeugler 2019-20, samt afrapportering af 
fodringsprojekt. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. - – 
Notat nr. 2021|03 
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_03.pdf 

  Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse 

 Foto forside: Kirkeuglepar foran redekasse med daggammel hanekylling, udlagt som 
tilskudsfoder, Aarhus Universitet. 

 Sideantal: 7 

 



 

3 

1 Baggrund 

I 2020 ydede Miljøstyrelsen økonomisk støtte til bestandsfremmende tiltag for 
den danske kirkeuglebestand i form af fodring i yngletiden.  

Miljøstyrelsen har via mail af 14. april 2020 fremsendt en ”God bestilling”til 
DCE (j.nr. 2019 - 13144), med følgende opgaveformulering: 

”.. Som opfølgning på DCE’s notat af 26. marts 2020 omhandlende en midlertidig op-
retholdelse af den danske kirkeuglebestand ønsker Miljøstyrelsen, at DCE udarbejder et 
kort statusnotat om projektets gennemførelse og resultater hvor der samles op på resul-
taterne af fodringsprojektet. Rammerne for fodringsprojektet er nærmere beskrevet i af-
tale om iværksættelse af ad hoc-projekt mellem Miljøstyrelsen og DCE af 17. april 
2020..” 

I det følgende besvares ovennævnte spørgsmål. Som en del af besvarelsen gø-
res samtidigt status over samtlige kendte danske ynglepar af kirkeugle i 2019 
og 2020.    
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2 Redegørelse 

2.1 Antal kendte kirkeuglepar, samt fodringsindsats i 2019 
og 2020 

Bestands-, yngle og fodringsdata for alle kendte par er angivet i Appendiks 1.  

I 2019 blev der i hele landet registreret ni ynglepar fordelt på fem i Østhim-
merland og fire i Vesthimmerland. Seks af de ni ynglepar modtog tilskuds-
fodring. (Tabel 1). Mindst seks af parrene fik unger på vingerne. Den samlede 
ungeproduktion var på mindst 16 udfløjne unger i Østhimmerland og fire i 
Vesthimmerland. Data for antal ynglepar i det øvrige Jylland i 2019 er ufuld-
stændige (Appendiks 1). 

I 2020 blev der i hele landet registreret 11 ynglepar fordelt på seks i Østhim-
merland, to i Vesthimmerland og tre i det øvrige Jylland. Otte af de 11 yngle-
par modtog tilskudsfodring (Tabel 1). Mindst syv af parrene fik unger på vin-
gerne. Den samlede ungeproduktion var på mindst 13 udfløjne unger i Øst-
himmerland og tre i Vesthimmerland. Der foreligger ikke data på ynglesucces 
for det øvrige Jylland.  

 

2.2 Ynglesucces med og uden fodring 
Antal udfløjne unger per fodret og ikke-fodret ynglepar i 2019 og 2020 er an-
givet i Tabel 2 (kun tal fra par med præcist angivet antal udfløjne unger). 
Heraf fremgår det, at ynglepar som modtog foder i yngleperioden i gennem-
snit fik 3,2 unger på vingerne mod 1,2 unger per par som ikke modtog til-
skudsfoder.  

Antallet af par med præcise yngledata er for lille til, at det giver mening at 
sammenligne de to år statistisk. For begge år tilsammen, er forskellen i antal 
udfløjne unger statistisk signifikant højere for par som har modtaget foder 
end for par som ikke har modtaget foder (Mann Whitney U-test: U=3; z = 2,77; 
two tailed P = 0,006). 

Tabel 1. Antal par og revirhævdende enlige fugle ved ynglesæsonens begyndelse i 2019 

og 2020, samt antal dokumenterede udfløjne unger.    

  Par (heraf fodret) Enlige Udfløjne unger 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Østhimmerland 5 (4) 6 (5) 0 1 16 13 

Vesthimmerland 4 (3) 2 (1) 4 2 4 3 

Øvrige Jylland 0 (0) 3 (2) 4 4 0 0 

Samlet  9 (7) 11 (8) 8 7 20 16 

Tabel 2. Antal udfløjne unger for par, hvor det præcise antal var kendt 

 2019  2020  Begge år 

 unger par gnst. unger par gnst. unger par gnst. 

Ikke fodret 2 3 0,7  4 2 2,0  6 5 1,2 

Fodret 18 5 3,6  11 4 2,8  29 9 3,2 
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3 Diskussion og opsamling 

3.1 Antal kendte par, og bestandsudvikling fra 2019 til 2020  
På grund af det lave antal par og deres ynglesucces, skal man være forsigtig 
med at trække vidtgående konklusioner på basis af de foreliggende tal. I den 
forbindelse skal det understreges at bestands- og ynglesuccestal uden for 
Himmerland er mangelfulde, ikke mindst for 2019. 

For Himmerland synes det at gøre sig gældende, at antallet af ynglepar falder 
i vest, men er stabilt eller svagt voksende i øst (hvor der i 2018 fandtes fire par, 
i 2019 fem, og i 2020 seks par). Disse (modsatrettede) bestandstrends er i tråd 
med tidligere forudsigelser gående ud på at lokal bestandsvækst dels forud-
sætter nærhed mellem ynglepar, dels en høj ungeproduktion (Sunde, 2018), 
hvilket var tilfældet i Østhimmerland, men ikke i Vesthimmerland i 2019.  

Det hører dog også med til billedet, at to nyetablerede par i 2020 blev registre-
ret takket være GPS-sporing af ungfugle mærket året før. Det er ikke sikkert 
at disse par havde været kendt i dag, hvis de pågældende ungfugle ikke 
havde været GPS-sporet. 

3.2 Effekt af fodringsindsats 
Par som har adgang til tilskudsfoder i yngletiden producerer i gennemsnit 
mere end dobbelt så mange udfløjne unger som par som ikke har adgang til 
foder. Undersøgelser af bytterester i gylp såvel som redekamerafotos indike-
rer at tilskudsfoderet udgør omkring 40% af den samlede fodermasse i yngle-
tiden (P. Sunde m.fl.: upublicerede data). Yngletallene bekræfter at systema-
tisk og effektiv fodring i yngletiden er en absolut forudsætning for at den dan-
ske kirkeuglebestand skal kunne komme til at vokse uden tilførsel af nye fugle 
udefra.  

I betragtning af at tilskudsfoderet tilstræbes at være tilgængeligt ad libitum, 
kan det undre at tilskudsfodrede par ikke får mere end 3,2 unger på vingerne 
i gennemsnit, al den stund kirkeugler under gode fødebetingelser kan lægge 
op til seks æg og redeungernes overlevelse primært er fødebegrænset (Tho-
rup mfl. 2010).Dette forhold, samt tilsyneladende systematiske forskelle i an-
tal udfløjne unger mellem forskellige lokaliteter, indikerer at effekten af til-
skudsfodringen kan forbedres yderligere på visse ejendomme.  

I praksis består udfordringen i dels at kunne udlægge tilstrækkeligt med fo-
der tilstrækkeligt hyppigt så uglerne kan få maksimal gavn af fodertilskud-
det, dels at få uglerne til at tage dette foder før andre dyr gør det. I så hen-
seende var ynglesæsonen 2020 udfordrende for foderudlægning, idet Covid-
19-restriktioner og –hensyn besværliggjorde besøgene på ejendommene.  
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Appendiks 1 

 

 

Bestandsinformation over alle kendte kirkeuglepar og revirhævdende kirkeugler, 2019-20. Forkortelser: Område (ØH: Østhim-

merland, VH: Vesthimmerland), Foder (Om der blev fordret i yngleperiode. J: ja, N. nej), Status (ved yngletids begyndelse, P: 

par, E: enlig), Udfl.=antal udfløjne unger, kilde (LBJ: Lars Bo Jacobsen, DOF: Dansk Ornitologisk Forening v. Egon Østergaard) 

    2019  2020   

Område ID Foder Sta-

tus 

Udfl. Kommentar   Foder Sta-

tus 

Udfl

. 

Kommentar Kilde 

ØH A J P 4 
  

J E - Den ene mage forsvandt for-

mentlig omkring ynglestart 

LBJ 

 
B J P 4 Han var alene om unger  

 
J P 2 

 
LBJ  

C J P 3 
  

J P 3 
 

LBJ  
D J P 3 

  
J P 4 Ringmærket unge genmeldt i 

Lystrup (72 km væk). 

LBJ 

 
E N P 2 Nyt par. Unger døde 

(ulykke) 

 
N P 2 Hun ringm. som unge på lok. B 

i 2019. En unge taget af spur-

vehøg.  

LBJ 

 
F - - - Ikke etableret før 2020 

 
J P 2 Par grundlagt af GPS-mærket 

ungfugl  

LBJ 

 
G - - - ikke etableret/kendt før 

2020 

 
N P ? Par ifølge grundejer. Opdaget 

pga. GPS-mærket ungfugl (Nu 

mage?). 

LBJ 

VH H J E - 
  

- E - 
 

LBJ  
I N P 0 7 uklækkede æg.  

 
N væk - 

 
LBJ  

J J P 4 Hun var alene om unger  
 

N væk - 
 

LBJ  
K J P ? 

  
N væk - 

 
LBJ  

L N E - Enlig han.  
 

N P 2 Ny han (ringm. som unge i 

2014). Hun ringm. (unge) i 

2012. 

LBJ 

 
M J E - 

  
J P 1+ Ynglede under tag. Unge hørt. LBJ  

N N P 0 Yngleforsøg mislykket 
 

N væk 0 Lagde 1 æg. Han forsvandt. 

Hun ynglede derefter på lok. L 

LBJ 

 
O J E - 

  
N E - 

 
LBJ 

Vendsyssel P J E - 
  

J P ? Yngler under tag.  LBJ 

Silkeborg Q J E 
   

J P ? Kilde: Klaus Dichmann DOF 

Føvling R N E - 2 fugle i jan. Fra feb. kun 1. 
 

N E - I villakvarter i redekasse  DOF 

Hunderup S N E - Sang feb.-mar. Også set i 

april  

 
N E - Ivrigt syngende han, jan-apr DOF 

Forum T ? ? ? 
  

N P 0 5 æg. Senere 3 døde unger  DOF 

Varde U ? ? ? 
  

N E - Kaldende han hele foråret.  DOF 

Sunds V ? ? ? 
  

N E? - 1-2 fugle set DOF 
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Oplæg til: 

Bestandsgrenopretningsplan for kirkeugle 

 

1. Baggrund og præmis 

På anmodning  fra Vildtforvaltningsrådets  (VFR)  kirkeuglearbejdsgruppe præsenteres hermed et oplæg  til en 

bestandsgenopretningsplan for den danske kirkeuglebestand. Planen tager udgangspunkt i et ønske om at den 

resterende kirkeuglebestand i Danmark skal genoprettes, så der i fremtiden mindst ét sted i Danmark vil være 

en selvopretholdende,  levedygtig kirkeuglebestand. Med dette forstås, at bestanden opretholdes gennem sin 

egen ungeproduktion uden kunstig fodring, og uden væsentligt tab af genetisk diversitet. Konkret vil dette dreje 

sig om 100 ynglepar eller derover. 

I det følgende gives forslag til en fremdriftsplan med (del)målsætninger, organisering af opgaver. Afslutningsvist 

konkretiseres planen for de første fem år (2021‐25).  

 

2. Overordnet fremdriftsplan 

Bestandsgenopretningsplanen er langsigtet (strategisk) og  indeholder et endemål, såvel som en række delmål 

(Tabel 1). Planen justeres én gang om året, fx ved årets afslutning, hvor resultatet af den foregående ynglesæson 

er kendt.  

Da en kirkeuglebestand vurderes at skulle tælle mindst 100 par for at kunne regnes som nogenlunde levedygtig 

i forhold til at kunne naturlige bestandsudsving og tab af genetisk diversitet, bør en bestandsgenopretningsplan 

som endelig målsætning sigte efter en bestandstørrelse på minimum 100 par, som vil være selvopretholdende 

uden kunstig fodring i yngletiden.  

Kirkeuglebestanden i Østhimmerland tæller efter alt at dømme syv kendte par i efteråret 2020, og den er derfor 

kritisk truet og ikke‐levedygtig, idet en så lille bestand må forventes at uddø i løbet af få år som følge af naturlige 

bestandsudsving og demografisk stokasticitet.  

-- AKT 5645457 -- BILAG 34 -- [ 2021-01-26 Udkast til bestandsgenopretningsplan for kirkeugle 100221 ] --
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Tabel  1.  Forslag  til  kategorisering  af  bevaringsstatus  og  bestandsgenopretningsfaser  med  mulige  virkemidler  og  anbefalede 
bestandsmoniteringsparametre. Den relative vigtighed af virkemidler og bestandsmoniteringsparametre er angivet som: ***: essentielt, 
**: væsentlig, *: godt supplement.  

 

 

Genopretningsplanen opererer med  fem bestandsstatus‐kategorier,  strækkende  sig  fra  (1) Kritisk  truet  (≤10 

ynglepar)  til  (5)  ikke  umiddelbart  truet  (>  300  ynglepar)  (Tabel  1).  Statuskategorierne  angiver,  hvor  truet 

bestanden  vurderes  at  være,  og  dermed  også  hvilken  indsats  og  hvilke  virkemidler  som,  ud  fra  en  teknisk 

betragtning, anbefales bragt i brug for at øge bestanden. Ved den laveste bestandskategori (1: kritisk truet) vil 

det  væsentligste  anbefalede  virkemiddel  således  være  målrettet  fodring  i  yngletiden  for  at  maksimere 

ungeproduktion og ungeoverlevelse, mens dette virkemiddel foreslås udfaset, når bestanden når 100 par (Tabel 

1).  

Hvis den ultimative målsætning for en genoprettet bestand er 100+ par, består genopretningsplanen altså af tre 

faser, før målsætningen om 100+ par er opfyldt (fase 4): 
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Fase 1: Kritisk truet (≤10 ynglepar).  

Bestanden består af så få par, at den må betegnes som kritisk truet og ikke‐levedygtig, idet en så lille bestand må 

forventes at uddø i løbet af få år som følge af naturlige bestandsudsving og demografisk stokasticitet. Så længe 

bestanden ikke overstiger 10 par (fase 1), bør det således være en målsætning, at bestanden vokser hvert eneste 

år, og at de kendte ynglepar i gennemsnit bør producere mindst 3 udfløjne unger. Hvis dette procesmål ikke nås, 

bør man enten øge indsatsen (og/eller udvide paletten af virkemidler), eller overveje at stoppe videre indsats.  

Tidshorisont: Med 7 par i Østhimmerland i 2020 vil det med opfyldelse af minimalmålsætningen om mindst 1 nyt 

par årligt tage yderligere fire år at opnå 11 par og overgå til fase 2 (2024). 

Det primære og essentielle virkemiddel vil være fodring i yngletid, evt. udvidet til længerevarende perioder med 

sne/frost  (for at øge voksenoverlevelse). Sikring/opsætning af  sikre  redesteder, habitatforbedringer og GPS‐

sporing af ungfugle vil være væsentlige virkemidler. Translokation er et virkemiddel der ikke tænkt bragt i spil i 

dette projekt.   

Monitering: Præcise data  for bestandens status og udvikling er af afgørende betydning  i denne kritiske  fase. 

Essentielle  data  vil  være  antal  og  fordeling  af  ynglepar  og  ungeproduktion.  Data  på  overlevelse  og 

spredning/rekrutteringsmønstre  (forudsætter  ringmærkning)  vil  være  et  nyttigt  supplement  til  at  tolke 

bestandens dynamik og udvikling. 

Generelt vidensbehov: Med de aktuelt valgte virkemidler, hvor hovedvægt ligger på fodring, må vidensgrundlaget 

overordnet  set  betragtes  som  tilfredsstillende.  Bedre  viden  om  optimal  habitattilstand  med  henblik  på 

fødesøgning (især smågnavere) kunne dog ønskes.      

 

Fase 2: Alvorligt truet (11‐30 par)  

Bestanden er uden for umiddelbar risiko for at kollapse fra det ene år til det næste, men er stadigvæk for lille til 

at kunne overleve på længere sigt med mindre, den vokser yderligere. Det bør således være en målsætning, at 

bestanden vokser med mindst 10 % per år, målt som et 3‐årigt flydende gennemsnit.  Hvis dette procesmål ikke 

nås, bør man enten øge  indsatsen  (og/eller udvide paletten  af  virkemidler),  eller overveje  at  stoppe  videre 

indsats.  

Tidshorisont: I tilfælde af opfyldelse af minimalmålsætningen om en gennemsnitlig årlig bestandsvækst på 10%, 

vil det tage 11 år for 11 par at vokse til 31 par. Ved en årlig bestandsvækst på 20%, vil det tage seks år for 11 par 

at vokse til 31+ par. 

Virkemidler: Da en gennemsnitlig bestandsvækst på 10% per år forudsætter en høj ungeproduktion (formentlig 

>  3  unger  per  par  per  år),  vil  systematisk  fodring  i  yngletid  af  hovedparten  af  bestanden  fortsat  være  et 

uomgængeligt virkemiddel. Habitatforbedringer (antages at skulle omfatte 1‐3 ha per par) skal dog  i stigende 

grad indfases for først at supplere, sidenhen erstatte fordring. Der vil fortsat være behov for at opsætte og efterse 

sikre redekasser på beboede såvel som rekrutteringslokaliteter. 
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Monitering: Essentielle data vil være antal og fordeling af ynglepar, samt ungeproduktion. Data på overlevelse 

og  spredning/rekrutteringsmønstre  (forudsætter  ringmærkning)  vil  være  et  nyttigt  supplement  til  at  tolke 

bestandens dynamik og udvikling. 

Generelt vidensbehov: Bedre viden om optimal habitattilstand med henblik på fødesøgning (især smågnavere) 

vil  få  stigende  betydning  efterhånden  som  habitatforvaltning  skal  overtage  fra  fodring  som  det  primære 

virkemiddel. I denne fase vil det således være af central vigtighed gennem eksperimenter med habitattiltag og 

observationer af uglernes respons på dette at opbygge viden om, hvor store arealer som behøves at forvaltes 

med henblik på fødesøgning, samt hvordan disse skal udlægges og drives.        

 

Fase 3: Truet (31‐100 par) Bestanden er nu så stor, at den er uden for umiddelbar risiko for at uddø, også selv 

om der skulle indtræffe hårde vintre eller andre ugunstige, naturlige begivenheder. Bestanden er dog stadig for 

lille  til  at  være  langsigtet  levedygtig,  så  det  er  derfor  fortsat  nødvendigt,  at  den  vokser  til  over  100  par. 

Vækstmålsætningen kan dog lempes til fx 5% per år målt over en femårig periode.  

Tidshorisont: I tilfælde af opfyldelse af minimalmålsætningen om en gennemsnitlig årlig bestandsvækst på 5% vil 

det tage 24 år for 31 par at vokse til 100 par. Ved en gennemsnitlig årlig bestandsvækst på 10% vil det tage 13 år 

for 31 par at vokse til 100+ par. 

Virkemidler: I løbet af denne fase skal fodring udfases som virkemiddel til fordel for habitatforvaltning. Der vil 

fortsat være behov for at opsætte og efterse sikre redekasser på beboede såvel som rekrutteringslokaliteter. For 

at sikre levegrundlag for bestandsoverskuddet vil det formentligt være fornuftigt at skabe rekrutteringsterritorier 

(med habitat + rede/dagkvarter) i nærhed af de eksisterende par. 

Monitering: Essentielle data vil være antal og fordeling af ynglepar, samt ungeproduktion. Data på overlevelse 

og  spredning/rekrutteringsmønstre  (forudsætter  ringmærkning)  vil  være  et  nyttigt  supplement  til  at  tolke 

bestandens dynamik og udvikling. 

Generelt  vidensbehov:  På  dette  tidspunkt  i  genopretningsforløbet  bør  der  foreligge  tilstrækkelig  viden  om 

optimal  habitattilstand  til,  at  man  gennem  habitatforvaltning  alene  kan  oppebære  en  gennemsnitlig 

ungeproduktion på mindst 2,5 udfløjne unger.   

 

Fase 4: Sårbar (100‐300 par) Bestanden er nu så stor, at den kan betragtes som levedygtig. Den er dog fortsat 

sårbar,  idet  en ugunstig bestandsudvikling hurtigt  igen  kan  skubbe  antallet ned. Hvis dette er den  endelige 

bestandsmålsætning, skal man bare sikre sig, at bestanden i fremtiden ikke kommer under 100 par.  

Virkemidler: Habitatforvaltning. Der vil fortsat være behov for at opsætte og efterse sikre redekasser på beboede 

såvel som rekrutteringslokaliteter.  

Monitering:  Væsentlige  data  vil  være  antal  og  fordeling  af  ynglepar.  Ungeproduktion  vil  være  et  nyttigt 

supplement. 
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3. Organiseringsmodel 

Med etableringen af VFRs kirkeuglearbejdsgruppe, har de bestandsgenoprettende indsatser et politisk legitimt 

ophæng  i VFR. VFRs kirkeglegruppe kan dermed  fungere  som en politisk  styregruppe, der dels vedtager og 

justerer bestandsgenopretningsplanen, dels gennem deres anbefalinger legitimerer de konkrete aktiviteter, som 

udføres i dets regi.  

Ved  hvert  års  afslutning  vil  styregruppen  på  grundlag  af  aktuel  bestandsstatus,  viden  og  prognoser,  samt 

vurdering af graden af samfundsmæssig opbakning beslutte, om  (1) den bestandsgenoprettende  indsats skal 

videreføres, og i givet fald (2) om indsats og virkemidler skal justeres i forhold til foregående år.  

For at sikre en så stringent arbejds‐ og ansvarsfordeling som mulig, foreslås konkrete opgaver og tiltag delt i fire 

opgave‐ og ansvarsområder: (1) konkrete bestandsfremmende tiltag, (2) monitering, (3) læring og (4) formidling 

og kommunikation. Hver af disse arbejdsgrupper har en af styregruppen udpeget koordinator, som har ansvar 

for  at  gruppens opgaver  løses  samt  at  rapportere  om  aktiviteter og  erfaringer  til  styregruppen. Da der må 

forventes en udpræget grad af personoverlap mellem de forskellige opgavetyper, skal det for god ordens skyld 

nævnes, at der intet er til hinder for, at den samme person kan bidrage inden for mere end ét opgaveområde. 

Tilsvarende vil visse tiltag kunne bidrage til problemløsning af mere end et opgaveområde.  

 

1: Konkrete bestandsfremmende tiltag  

Alle direkte bestandsgenoprettende tiltag (dvs. tiltag som skal føre til at bestandsfremgang) hører under denne 

kategori. Dette kan fx være fodring, ophængning af og tilsyn med redekasser og habitatpleje. Lokalisering af nye 

par  (fx gennem opsøgende census eller GPS‐sporing af ungfugle) kan også gå  ind under denne kategori, hvis 

opsporingen  kan  føre  til,  at de  konkrete  individer  eller  par  får  forbedrede muligheder  for  at overleve  eller 

reproducere sig. Ved hvert års begyndelse lægges en plan for, hvordan denne indsats bedst kan tilrettelægges 

og organiseres og ressourcesættes. Ved årets afslutning redegøres (kortfattet) for indsats og erfaringer. 

 

2: Monitering 

Med monitering forstås registrering af essentielle bestandsparametre såsom antal (og lokalisering) af ynglepar, 

antal æg og unger, samt evt. overlevelse og spredning af (ring)mærkede fugle. Disse data registreres efter en 

dertil beskrevet moniteringsprotokol (som fx beskriver hvornår og hvordan ynglepar/ynglefund registreres og 

efter hvilke kriterier centrale parametre som fx antal udfløjne unger bestemmes).  

Ved hvert års begyndelse lægges en plan for, hvordan denne indsats bedst kan tilrettelægges og organiseres og 

ressourcesættes. Efter hver ynglesæson udarbejdes en kortfattet rapport, som præsenterer antal og fordeling af 

ynglepar og deres ynglesucces.  I rapporten summes endvidere centrale bestandsmæssige nøgletal som antal 

ynglepar, antal udfløjne unger og gennemsnitlig ynglesucces,  som  sammenholdes med  tilsvarende  tal årene 

forinden. 
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Da tilsyn med reder og håndtering/ringmærkning/aflæsning af kirkeugler forudsætter ringmærkningslicens, vil 

det overordnede ansvar for denne gruppes arbejde med fordel kunne varetages af en person med ophæng til 

SNMs Ringmærkningscentral. 

 

3: Læring  

Videns‐opsamling  referer  til  aktiviteter møntet  på  at  identificere  og  fremskaffe  relevant  viden  af  væsentlig 

betydning  for  opfyldelse  af  genopretningsplanens målsætninger.  Dette  kan  være  basal  indsigt  i  biologiske 

sammenhænge af betydning for valg af virkemidler (fx kortlægning af fødegrundlag og fødesøgningsafstand) eller 

evaluering af effekter af praksis eller tiltag. Da forskning kræver professionel baggrund og kan være udgiftstungt, 

vil denne opgave altovervejende blive varetaget af forskere fra forskningsinstitutioner. Disse vil ofte selv søge 

deres  forsknings‐  og  udviklingsmidler,  i  koordination  med  styregruppen.  Viden,  vidensbehov  og 

vidensopbygningsstrategien justeres årligt.   

 

4: Formidling og kommunikation  

Denne kategori omfatter alle aktiviteter, som udbreder viden om kirkeugler og kirkeugleprojektet til borgere og 

samfund, det være sig alt  fra personer, som bor på kirkeugleejendomme, naboer, nærmiljø  til den generelle 

offentlighed. Netværksarbejde og rekruttering af nye frivillige kan også falde ind under denne aktivitetskategori. 

Tiltag med henblik på  ’crowd‐funding’  ligeså. Konkrete aktiviteter kan omfatte alt  fra en hjemmeside  til små 

videoer,  foredrag,  ekskursioner  eller  udstillinger  i  zoo.  En  ansvarlig  koordinator  af  en  formidlings‐  og 

kommunikationsstrategi vil med fordel have ophæng i en institution, som har formidling og kommunikation som 

speciale, fx Aalborg Zoo. 

 

Figur 1. Forslag til organisering af opgaver. Da visse aktiviteter tjener mere end et formål, vil der i praksis kunne opstå opgaveoverlap, 
hvilket naturligvis skal samordnes. Listen over aktiviteter skal ikke betragtes som fuldstændig. 
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4. Forslag til fremdriftsplan 2021‐25 

Med  angivet  syv  ynglepar  i  Østhimmerland  og  yderligere  en  håndfuld  par  i  Vesthimmerland  må  begge 

tilbageværende bestandsforekomster betragtes som værende akut truede. Bestandsgenopretningen er derfor 

fortsat i sin første fase (fase 1), hvor det fortsat er usikkert, om bestanden(e) vil kunne gå varigt frem med den 

hidtidige indsats.  

Da opnåelse af slutmålet på 100 ynglepar, selv under de bedste betingelser, vurderes at ville strække sig over 

mindst  to  årtier,  foreslås  fokus  i  første  omgang  at  strække  sig  over  en  ca.  5‐årig  periode  (2021‐25).  Som 

bestandsmålsætning (jf. ovenstående: fase 1) skal bestanden i Østhimmerland i denne periode vokse med mindst 

ét par årligt og dermed som minimum bestå af 8 par 2021, 9 par i 2022, 10 par i 2023, 11 par i 2024 og 12 par i 

2025. Hvis antallet af par i Vesthimmerland (og andre steder i landet) også vokser i denne periode, vil det være 

fint, men  ikke  afgørende  for  planen,  da  disse  bestandsforekomster  som  udgangspunkt må  vurderes  som 

vanskeligere at redde pga. større spredning af parrene.  

I  fald  den  ovenfor  beskrevne  bestandsfremgang  udebliver,  bør  virkemidler  og  indsats  vurderes  udvidet 

yderligere. Alternativt bør man overveje at opgive den videre bestandsfremmende indsats, da bestanden uden 

fremgang vil være dødsdømt på længere sigt. 

 

a. Strategi for bestandsfremmende tiltag, 2021‐25 

Med angivet syv ynglepar i Østhimmerland og yderligere en håndfuld par i Vesthimmerland er restbestandene 

akut truet af uddøen, og det må fortsat betegnes som usikkert, om de vil kunne gå varigt frem selv med en høj 

grad af bestandsgenopretningsindsats. Det må derfor anbefales, at alle politisk besluttede virkemidler sættes ind 

på at forbedre ungeproduktion og voksenoverlevelse for de tilbageværende par i de to del‐bestande.  

I  det  omfang  det  bliver  nødvendigt  at  prioritere  ressourcer,  bør  par  i Østhimmerland  prioriteres  før  par  i 

Vesthimmerland,  som  igen  prioriteres  før  par  i  det  øvrige  land.  Dette  skyldes,  at  chancerne  for 

bestandsgenopretning, alt andet lige, vurderes at stige med antallet af par. De investerede ressourcer vurderes 

derfor at have størst effekt der, hvor der er flest par i forvejen. 

Blandt de politisk besluttede virkemidler skal der først og fremmest satses på fodring i (og gerne før) yngletiden, 

dvs. fra 1. april til 1. august.  

De steder, hvor det er praktisk og økonomisk muligt, må der endvidere meget gerne inden for 2‐300 m fra reden 

udlægges 1‐4 ha brak eller lucerne, gerne langs læhegn og gerne med slåede striber med kort græs. Dette med 

henblik på at skabe gode helårsbetingelser for markmus og skovmus, som udgør kirkeuglens vigtigste naturlige 

byttedyr ud over regnorme. Disse tiltag vil også have forskningsmæssig interesse, og de bør derfor samordnes 

med evt. forskningsinitiativer (nedenfor). 

GPS‐overvågning af ungfugle kan også anbefales som bestandsfremmende tiltag,  idet det muliggør sporing af 

nye ynglepar i 2022, som indsatsen kan rettes imod. P.t. råder AU over 6‐7 GPS‐loggere med radiosendere, som 

kan genbruges. Nye loggere koster ca. 6000 kr. stykket. Dette tiltag har også forskningsmæssig værdi, idet det 

giver viden om ungfugles evner til at finde mager og rekruttere som ynglefugle i bestanden. 
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Opsætning af nye og tilsyn med eksisterende redekasser i nærområder med kirkeugler anbefales også. Man bør 

overveje opgradering  af  visse  redekasser  til  typer,  som er mere  rummelige  (bedre  ventilation  i  varmt  vejr), 

mårsikre, egnede til kamera‐overvågning, samt fangst/aflæsning af voksne. 

 

b. Strategi for monitering, 2021‐25  

For  at  kunne basere  allokering  af  virkemidler  til  ynglepar,  samt  for  at  kunne  foretage  årlige  vurderinger  af 

bestandens  udvikling,  bør  alle  ynglepar  registreres  i  det  tidlige  forår,  og  antal  udfløjne  unger  registreres. 

Opsætning af vildtkameraer ved redekasser vil kunne være et nyttigt supplement for at verificere forekomst af 

par vs. enlige. For at kunne monitere spredning og overlevelse foreslås også systematisk ringmærkning af unger. 

Hvis der på ringene pålimes PIT‐tags, vil man ved redekasser kunne aflæse vokse uden at behøve at genfange 

disse. 

Baseret på ovenstående,  foreslås udarbejdet  en  særskilt bestandsmoniteringsplan  af den/de personer,  som 

udpeges som ansvarlige for dette opgaveområde.   

 
c. Strategi for læring og vidensopsamling, 2021‐25 

Viden og vidensbehov: Det primære langsigtede vidensbehov drejer sig om, hvorvidt (og i givet fald hvorledes), 

det er praktisk muligt at udlægge fødesøgningsarealer for kirkeuglepar, som sikrer, at de i gennemsnit vil kunne 

opretholde en gennemsnitlig ungeproduktion på mindst 2,5 udfløjne unger per år. Sekundært, vil bedre viden 

om ungfugles evne til at overleve det første år og finde mager (og ikke mindst hvilke faktorer som begrænser 

deres chancer) være af stor nytte i forhold til at kunne vurdere betydningen af den formodede Allee‐effekt ved 

lav bestandstæthed (samt hvordan dette evt. kan modvirkes) 

 

1) Habitatkvalitet:  

Udredningsarbejdet 2019‐2020 (foretaget af AU/kilde!) peger ret entydigt på, at smågnavere (primært markmus, 

skovmus og husmus) udgør den vigtigste naturlige fødekilde i tørt vejr, mens regnorme dominerer i fugtigt vejr. 

Insekter udgør ca. 15% af biomassen og formodes primært at blive skaffet af hunnen, som sjældent bevæger sig 

mere end 100 m væk  fra  reden. Ud  fra undersøgelser af  fødesøgningsafstande og basal energetik  formodes 

fødesøgningshabitater at skulle befinde sig  inden  for  få hundrede meter  fra reden. Her må man  formode, at 

insekthabitater (haver, plæner) skal ligge i umiddelbar nærhed af reden (< 50 m), regnorm‐habitater inden for 

100 m og  smågnaverhabitater  inden  for  3‐500 meter.  Sidstnævnte mangler dog  at blive  eftervist  fx  ved  at 

kombinere  redekamera‐data  af  bytte  bragt  til  reden med GPS‐data,  som  viser,  hvor  uglerne  har  fanget  de 

fotograferede bytteemner.  

Da viden, om hvordan man  skaber habitater,  som er  rige på  (tilgængelige)  regnorm, må  formodes at  findes 

allerede  (formentlig  humusrig  jordbund  med  lav  eller  ingen  græs/urtevegetation  og  som  for  en  dels 

vedkommende er beskyttet mod udtørring af overfladen), knytter hovedudfordringen  sig  til, hvorledes man 

skaber  levesteder  for  tætte  smågnaverbestande  i  yngletiden,  som  samtidigt  er  tilgængelige  for  kirkeuglers 
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jagtmetoder.  Det  bedste  bud, men  som  kræver  eksperimentel  afprøvning,  vil  være  at  sikre  levesteder  for 

markmus, skovmus og husmus gennem hele året. I den forbindelse kan vinter‐bærevnen for smågnavere være 

vigtig. For markmus vil dette dreje sig om græs/brak‐arealer. For skovmus og husmus vil det  formentlig også 

forudsætte gode læhegn og kvasbunker mv. i tilknytning til frøkilder fx brak‐arealer eller afgrøde‐arealer med 

frø (lucerne, solsikke mv.). Et robust bud på udlagte arealer vil være bælter på 20‐40 m bredde  langs  læhegn 

(som gerne må udvides i bredden og beriges med kvasbunker: Mange danske læhegn består i dag kun af en tynd 

stribe opstammede træer). 

Da der under alle omstændigheder skal foretages habitatforbedringer for at skabe levegrundlag for kirkeugler, 

foreslås derfor, at der (også som led i habitatforbedringstiltag) i 2021‐2025 på flest mulige kirkeugle‐lokaliteter 

(vil  være  begrænset  af  antal  steder,  hvor  jordejere  vil  afsætte  areal  og  den  økonomi,  der  vil  være  til  at 

kompensere  for  tabt  produktion)  træffes  aftaler med  jordejere  om  at  udlægge  1‐5  ha  jord  som  ovenfor 

beskrevet.  

I  de  følgende  år moniteres  byttedyrtæthed  og  øvrige  naturparametre  på  de  udlagte  arealer.  I  forhold  til 

kirkeugleparrene undersøges vha. gylp og redekameraer, om muligt suppleret med en uges GPS‐overvågning, i 

hvilken grad uglerne benytter disse  fødekilder. Så  snart bestandssituationen  tillader det,  stoppes  fodring på 

udvalgte par for at undersøge ynglesucces på habitatforbedrede lokaliteter. 

 

2) Ungfugles spredningsevne og rekrutteringssucces, studeret vha. GPS 

I samordning med at man GPS‐sporer ungfugle for at kunne målrette den bestandsfremmende indsats mod disse, 

vil denne  information også give  indsigt  i den  rumlige bestandsdynamik  for  små og  tynde kirkeuglebestande, 

herunder ikke mindst hvor vanskeligt det måtte være for ungfugle at finde mager. Denne viden vil i første omgang 

være vigtig for at evaluere, om en bestandsgenoprettende indsats nytter tilstrækkeligt i meget små bestande. 

På lidt længere sigt vil denne viden være vigtig, når man planlægger placering af rekrutteringshabitater til nye 

par.  I  den  forbindelse  kunne  det  være  særdeles  interessant  at  sammenligne  bevægelser  og 

rekrutteringssuccesrater for ungfugle mærket  i kerneområdet  i Østhimmerland, sammenlignet med unger fra 

mere isolerede par i Vesthimmerland eller det øvrige Danmark for den sags skyld. 

 

 

3) Generel spredning og overlevelse studeret vha. af ringmærkning og aflæsning  

Som  en  relativt  lavthængende  frugt  bør  nævnes,  at  systematisk  (skånsom)  aflæsning  af  kirkeugler  vil  give 

baggrundsinformation om overlevelse og stedfasthed hos ynglefugle. Aflæsninger kan foretages skånsomt ved 

at indrette redekasser, så forældrene kan fanges i dem, når de besøger store unger, eller ved at man fremover 

systematisk PIT‐tag‐mærker kirkeugler  (fx ved at  lime denne  fast på ringen), som så kan aflæses, uden at de 

behøver at blive håndteret. Samordnes med bestandsmonitering. 

 
d. Strategi for formidling, 2021‐25 

## Udarbejdes af den/de personer som udpeges som ansvarlige for dette opgaveområde ### 
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Projektbeskrivelse for 5-årig bestandsgenopretningsplan for 
kirkeuglebestanden i Danmark 

 

Introduktion 

Kirkeuglen er gået fra at være en meget udbredt ynglefugl i Danmark, til i dag at være næsten 

uddød. Bestanden af kirkeugler begyndte at gå tilbage i 1970’erne (Thorup et al. 2010), og i dag er 

der kun få kendte par tilbage. De fleste tilbageværende par findes i Himmerland, hvor frivillige 

igennem en længere årrække har sikret kirkeuglernes overlevelse med tilskudsfordring og uglekasser. 

Årsagen til kirkeuglens tilbagegang skyldes de landsskabsforandringer, effektiviseringen og 

intensiveringen af landbruget har medført, og som har minimeret kirkeuglens fødegrundlag. De 

tilbageværende kirkeuglepar forsvinder inden for ganske få år, såfremt den pågående indsats for at 

bevare bestanden ikke fastholdes. Det er dog forskernes vurdering, at det med en systematisk og 

struktureret indsats vil være muligt i løbet af en årrække at genoprette bestanden til et bæredygtigt og 

selvopretholdende niveau.  

 

Nærværende ansøgning tager afsæt i ”Bestandsgenopretningsplan for kirkeugle” (se bilag) 

udarbejdet af Professor Peter Sunde ved Aarhus Universitet, på initiativ af Vildforvaltningsrådets 

kirkeuglegruppe. I det følgende beskrives kirkeuglens udvikling og senest kendte status i Danmark. 

Herefter beskrives rammerne for implementeringen af bestandsgenopretningsplanen, herunder 

økonomien og organiseringen.  

 
Baggrund 

I 2020 var der 11 kendte kirkeuglepar par tilbage i Danmark. Uagtet at der formentlig findes enkelte 

par, som ikke er registreret, har bestanden nået et så lavt niveau, at den ikke længere er i stand til at 

opretholde sig selv uden støtte (Sunde 2021). Følgelig må de sidste kirkeugler forventes at forsvinde helt 

inden for en kort årrække, hvis der ikke fastholdes en aktiv og målrettet indsats for at holde dem i live.  

 

Ved at iværksætte en række habitatforbedrende tiltag, som en del af en samlet 

bestandsgenopretningsplan, er det imidlertid vurderingen, at det stadig er muligt inden for en årrække 

at skabe en tilstrækkelig stor bestandstilvækst, der kan danne afsæt for en bæredygtig bestand. 

Omvendt, hvis der ikke gøres en aktiv indsats for at sikre ynglelokaliteter i umiddelbar tilknytning (100-

150 m afstand) til fødesøgningsarealer med tilstrækkelig kvalitet (bytte), har kirkeuglen formentlig ingen 

fremtid som hjemmehørende art i det danske landskab. Skal en bestandsgenopretningsplan lykkedes, 

kræves derfor, at der inden for et bestandsområde kan organiseres en tilstrækkelig og vedvarende 

indsats i samarbejde med eksisterende og potentielt kommende grundejere (kirkeugleværter) og 

frivillige, der kan hjælpe med de tiltag, der er nødvendige, baseret på et kvalificeret vidensgrundlag. 

(Sunde/Madsen/Hansen – forslag til plan for genopretning 2018). 
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At kirkeuglen endnu findes som hjemmehørende art, skyldes netop en stor, frivillig indsats. Frivillige har 

udlagt foder, bygget og opsat redekasser og rådgivet de lodsejere, hvor kirkeuglen har slået sig ned. 

For at sikre ikke blot de tilbageværende kirkeuglers overlevelse, men også en egentlig bestandstilvækst, 

er der brug for at forstærke den frivillige indsats med en systematisk organisering og finansiering. Dette 

er baggrunden for, at Vildtforvaltningsrådet (VFR), med sekretariatsbistand fra Sektion for Faunaøkologi, 

Aarhus Universitet, i 2020 nedsatte en arbejdsgruppe for kirkeuglen. I arbejdsgruppen er Danmarks 

Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug og Fødevarer og 

Danmarks Jægerforbund repræsenteret, under ledelse af næstformanden i Vildtforvaltningsrådet, 

Henrik Bertelsen.  

 

VFRs arbejdsgruppe for kirkeugle har påtaget sig ansvaret for at forene den frivillige indsats og 

organisere bevaringsarbejdet med afsæt i en opdateret bestandsgenopretningsplan (Sunde, 2020). 

Arbejdsgruppen har indgået samarbejde med Aalborg Zoo, der siden starten af 2020, med afsæt i en 

bevilling fra Miljøstyrelsen på 90.000 kroner, for netop 2020, har varetaget koordineringen af den 

frivillige indsats i Nordjylland. I 2021 finansieres den frivillige indsats af en donation fra Aalborg Zoo og 

af en donation fra Danmarks Naturfredningsforening. Disse donationer kan opretholde arbejdet det 

første halvår af 2021.  

 

Det er med denne ansøgning og vedhæftede bestandsgenopretningsplan ambitionen at sikre en 

langsigtet, stabil genopretningsindsats for kirkeuglen i Danmark.  

 

Projektforløb 

Projektet strækker sig over en 5-årig periode, med start medio 2021 og afslutning medio 2026. Med 

afsæt i den vedlagte bestandsgenopretningsplan evalueres arbejdet løbende. I 2026 evalueres den 

samlede indsats for at afgøre, om bestandsgenopretningsplanen har haft den ønskede effekt. 

 

Organisering 

I kraft af det allerede pågående arbejde for genopretning af kirkeuglebestanden er der etableret et 

velfunderet projektsamarbejde mellem de involverede aktører, med udgangspunkt i VFRs 

kirkeuglegruppe (se diagram 1). I samarbejde med Aalborg Zoo vil der blive opbygget et korps af 

frivillige lokale/regionale redeansvarlige, som kan støtte de lodsejere der har/får kirkeugler, der slår sig 

ned på deres ejendom. Aalborg Zoo, med Chefzoolog Rikke Kruse Nielsen i spidsen, udgør den lokale 

forankring af projektet og står for den daglige drift og koordination af arbejdet i Nordjylland. Centralt 

for drift og koordination er kontakten og støtten til kirkeugleværterne og andre frivillige, som udgør 

centrale aktører i genopretningsplanen. Aalborg Zoo agerer desuden som bindeled mellem projektet 

lokalt og styregruppen.  

 

Udover at Aarhus Universitet hjælper VFRs arbejdsgruppe for kirkeugle med at organisere, facilitere og 

dokumentere arbejdet, bistår Universitetet også med at sikre dels en fortløbende monitoreringsindsats 
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for at følge effekten af de tiltag, der iværksættes, dels at der sammen med udvalgte lodsejere 

gennemføres en række videnskabelige habitatforbedringsforsøg med henblik på at opformere de 

arter, der udgør kirkeuglens fødegrundlag. 

 

 

 
 
Habitatforbedringsforsøg 

Den primære årsag til kirkeuglens vanskeligheder ved at opretholde sig selv som bestand antages at 

være landskabelige forandringer. Forandringerne har medført mangel på føde (store insekter, 

regnorme, padder, mus, småfugle), ikke mindst i kirkeuglernes yngleperiode (maj-juli). Således er 

kirkeuglen også en indikatorart og et udtryk for vilkårene for de førnævnte arter. Som en konsekvens af 

fødeknapheden forlades æg og unger dør af sult (Sunde et al. 2015).  

 

For at forbedre kirkeuglerne naturlige fødesøgnings muligheder frikøbes et samlet areal på 10 hektar 

fra landbrugsproduktion. Konkret et samlet areal på 6 hektar og 2 arealer på hver 2 hektar. Arealerne 

frikøbes som udgangspunkt i en periode på 5 år. På arealerne gennemføres en række tiltag der skal 

fremme tilstedeværelsen af mus, padder, insekter, orm mm. Formålet er at skabe nogle 

fødesøgningsområder, som svarer til de arealer der var omkring landbrugsejendomme, da kirkeuglen 

var udbredt. Arealerne skal indeholde slåede eller dyreafgræssede områder, områder med 

vildtgroende græsser, buske og anden flora, samt gren- og halmdynger. Tiltagene på arealerne vil have 

en karakter så de tilgodeser kirkeuglens fødesøgning, samtidig de der skabes en højere biologisk 

mangfoldighed til gavn for en række andre arter.  Tiltagenes effekt vil løbende blive undersøgt og 

evalueret i et sideløbende forskningsprojekt.  

 

Der budgetteres med 10 ha á 10.000kr årligt. Dette beløb skal dække frikøb af arealerne fra produktion 

- herunder retten til hektarstøtte. Derudover skal beløbet dække etablering og udførelse af konkrete 

tiltag på arealerne.  

 

Formidling 

Aalborg Zoo er hovedansvarlig for formidlingen af projektet og vil tage ansvar for oprettelsen af en 

hjemmeside til formidlingen af bestandsgenopretningsplanen. Formidlingen af projektet har til formål 

VFR 
Kirkeuglegruppe

Aalborg Zoo

Regionale 
koordinatorer

Kirkeugleværter

Aarhus Universitet

Forskning, 
dokumentation og 
sekretariatsbistand 
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at orientere offentligheden og herigennem at skabe interesse for arbejdet, indsamle frivillige bidrag og 

forbinde eksisterende og kommende kirkeugleværter.  

 
Organisationer 
Organisationerne repræsenteret i VFRs arbejdsgruppe for kirkeugle bidrager med konkrete indsatser i 

bestandsgenopretningsplanens implementering. Danmarks Naturfredningsforening bidrager således i 

første halvdel af 2021 med 40.000 kroner til at sikre den daglige støtte til kirkeugleværterne. Dyrenes 

Beskyttelse bidrager med ekspertise til gennemførelsen af habitatanalyser med særligt fokus på mus. 

Dansk Ornitologisk Forening bidrager med frivillige og via ’call-back’ undersøgelser til at scanne 

landskaber for eventuelt endnu ikke identificerede kirkeugler. Danmarks Jægerforbund bidrager med 

ekspertise til en GIS kortlægning af kendte kirkeuglelokaliteter.  

 

Udover den konkrete indsats fra de nævnte organisationer bidrager Falkejagtklubben med materialer 

til nye kirkeuglekasser. Produktionsskolen FGU Himmerland bidrager med hjælp til at skære materialer 

ud til kirkeuglekasser og til at lave instruktionsfilm, der kan anvendes i formidlingen til bygning af 

kirkeuglekasser. Ålborg Dyrehospital har indvilliget i at sponsorere timeløn og materialer til behandling 

af eventuelt skadede kirkeugler. Foder til kirkeuglerne sponsoreres af virksomheden Topæg og 

Falkejagtklubben de kommende 5 år. 

 
Budget 
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  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 15. marts 2021 

  Bilag 2021-01-28 

  Emne: Forsøg med buejagt på større hjortevildt  

 

Indstilling: Til drøftelse 

Resume: 

Miljøstyrelsen orienterer om den vedlagte indstilling, om at forsøget med buejagt på større 

hjortevildt forlænges med ét år og dermed også, at evalueringen udskydes tilsvarende. 

Bilag:  

2021-01-28 Indstilling fra Miljøstyrelsen om forsøg med buejagt 

-- AKT 5645457 -- BILAG 36 -- [ Forside - Forsøg med buejagt på større hjortevildt ] --



 

 

Miljøministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K  
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk  
 

Vild natur og biodiversitet 

J.nr. 2021-2944  

Ref. JEROS 

 

 

Notits til VFR til drøftelse  

Evt. forlængelse af forsøg med buejagt på kron- då- og sikavildt 
På baggrund af en ændring af jagt- og vildtforvaltningsloven i 2017 blev det i 2018 muligt som forsøg 

at jage kron-, då- og sikavildt med bue. De nærmere regler herom fremgår BEK nr. 1073 af 

27/08/2018 om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.  

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at forsøget udløber med udgangen af 31. august 2021. 

Miljøministeren kan forlænge forsøget med op til ét år. Bekendtgørelsen ophæves med udgangen af 31. 

august 2021, medmindre ministeren forinden forlænger forsøget og udsteder en ny bekendtgørelse 

herom.  

 

Miljøstyrelsen har vurderet behovet for en evt. forlængelse af forsøget, og om der er forhold, der taler 

imod, jf. også bekendtgørelsens § 2, stk. 3, om ændring eller afslutning af forsøget pga. forhold, der 

ikke er tilsigtet med forsøget, herunder dyreetiske forhold. 

 

Miljøstyrelsen har oplyst følgende:  

 

”I forsøgsperioden har Miljøstyrelsen holdt sig orienteret om erfaringerne med ordningen. Bl.a. har 

der været løbende dialog om erfaringerne med Schweiss-sekretariatet. Det er Miljøstyrelsens indtryk, 

at erfaringerne med ordningen generelt er positive, og styrelsen har ikke kendskab til forhold, som 

taler imod en forlængelse. 

 

Miljøstyrelsen har fra forsøgsordningens første to år modtaget i alt 107 indberetninger, som 

repræsenterer de situationer, hvor der er afskudt en pil mod då-, kron- eller sikavildt. 

Indberetningerne fra forsøgsordningens tredje år er endnu ikke opgjort. 

De opgjorte indberetninger er af høj detaljeringsgrad, og vurderes derfor at komme til at udgøre et 

meget centralt element for evaluering af ordningen. Af betydning for kvaliteten af evalueringen, samt 

som grundlag for gennemførsel af forsøg med henblik på at opnå viden om effektiviteten af buejagt på 

dåvildt, sikavildt og kronvildt, vurderer Miljøstyrelsen dog, at et større antal indberetninger vil være af 

afgørende værdi. Og på den baggrund indstiller Miljøstyrelsen, at forsøgsordningen forlænges med det 

ene år, som bekendtgørelsen giver mulighed for. Dermed forventes det samlede antal indberetninger 

at nå omkring 200. 

 

På baggrund af Vildtforvaltningsrådets indstilling om en 3-5 årig forsøgsordning, blev tidsrammen sat 

til 3 år med mulighed for forlængelse på 1 år. Såfremt forlængelsen gennemføres vil den samlede 

forsøgsperiodes forløbe over 4 år, hvilket fortsat ligger inden for rådets indstilling.” 
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  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 15. marts 2021 

 Bilag 2021-01-29  

  Emne: Meddelelser 

 

Indstilling: Til orientering 

Resume: 

Camilla Uldal fra Miljøstyrelsen meddeler om Forvaltningsplan for skarv. 

Jan Eriksen, formand, meddeler om sikkerhed ved riffeljagt, der forventes at komme på 

dagsordenen til mødet i juni. 

Miljøstyrelsen orienterer om VILREG system til sagsbehandling af ansøgninger om regulering af 

skadevoldende vildt. 

Bilag: 

2021-01-29 Nyhed om nyt VILREG system -2021 
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Orientering til Vildtforvaltningsrådet om nyt VILREG system 
 

 

Til sagsbehandling af ansøgninger om regulering af skadevoldende vildt efter 

Vildtskadebekendtgørelsen blev der i 2009 udviklet det onlinebaserede system kaldet VILREG. Et 

system der i tidens løb har været anvendt til behandling af op imod 150.000 ansøgninger. Som følge af 

de mange år på bagen med stigende antal ansøgninger og stigende krav til sagsbehandling og 

afrapportering besluttede Miljøstyrelsen i 2020 at starte udviklingen af et nyt system for at sikre 

driften fremadrettet. 

 

Den første version af det nye system, som fortsat kaldes VILREG, lanceres online den 16. marts 2021. 

Ansøgerne vil opleve en brugerflade der grundlæggende ligner den gamle, men med øget 

brugervenlighed. Eksempelvis er det forsøgt at gøre den lovpligtige indberetning af reguleringens 

omfang og resultater mere enkel og smidig. Når anden version af det nye system lanceres vil det være 

med mulighed for en bedre og mere præcis angivelse af reguleringslokalitetet på kort frem for at 

angivelsen kun sker ud fra en adresse eller et stednavn.     

 

Sagsbehandlerne i Naturstyrelsen vil opleve et mere fleksibelt system og de vil, bl.a. som følge af 

ovennævnte kortintegration, få mere detaljerede oplysninger til at træffe afgørelse ud fra. Desuden vil 

de med det nye VILREG få mulighed for direkte dialog med ansøger, eksempelvis hvis der er brug for 

yderligere oplysninger før der kan træffes afgørelse. Brugerfladen for sagsbehandlerne adskiller sig 

væsentligt fra det gamle system.  

 

EU kommissionen har øget fokus på de årlige afrapporteringer som Danmark er forpligtet til at 

foretage for regulering der tillades som undtagelser fra Fuglebeskyttelsesdirektivet og 

Habitatdirektivet. Derfor ser Miljøstyrelsen behov for flere detaljer, hvilket det nye system kommer til 

at understøtte, og ansøgerne vil i visse situationer opleve at skulle oplyse flere detaljer end tidligere.   

 

Udviklingen af det nye system er et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og leverandøren 

og ansvaret for driften vil, som hidtil, ligge hos Miljøstyrelsen. Systemet er udviklet i Miljøstyrelsens 

ESDH system F2, som leveres og vedligeholdes af CBrain A/S. 

 

Hermed orienteres organisationerne i Vildtforvaltningsrådet om det nye VILREG system og 

Miljøstyrelsen koordinerer udsendelse af et nyhedsbrev om lanceringen fulgt op af en artikel i bladet 

Jægers aprilnummer. Miljøstyrelsens hjemmeside https://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-

vildt/ vil blive optateret med råd og vejledning til ansøgerne for at støtte op om lanceringen og vi er 

ligeledes forberedt på at der vil komme flere brugerhenvendelser som følge af overgangen. Via 

hjemmesiden vil der også blive adgang til at komme med tilbagemeldinger som kan hjælpe os til evt. 

nødvendige justeringer. 

 

Vi glæder os til at præsentere det nye system og håber det vil blive godt modtaget. 
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  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 15. marts 2021 

  Bilag 2021-01-30 

  Emne: Kommende møder 

 

Indstilling: Til drøftelse 

Resume: 

Formanden fremlægger emner for kommende møder. Medlemmerne i VFR opfordres til at byde ind 

med emner. 

Forslag til mødedatoer i 2021:  

- Torsdag d. 10. juni (Odense) 

- Mandag og tirsdag d. 27. og 28. september (Finland) 

- Mandag d. 6. december (KBH) 

Bilag:  

2021-01-30 Mødematrix VFR 2019-2022 
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