Ulv i Danmark – Naturligvis
Referat af Generalforsamling i Ulvetid på Hovborg Kro lørdag den 29. april 2022.

1) Valg af ordstyrer
Gunner Kjerulf Poulsen blev valgt.
2) Valg af referent
Louis Lawaetz blev valgt.
3) Godkendelse af seneste referat
Næstformand, Ulla Andersen Schmidt, læste referatet op fra sidste generalforsamling. Referatet blev
enstemmigt godkendt.
4) Formandens beretning
Formanden, Ole Pedersen, valgte at beretningen var opdelt i emner frem for en kronologisk
fremstilling. Preben Andersen forlod bestyrelsen. På vej ud fjernede han alt, hvad han nogensinde
havde lagt op på Ulvetid og i bestyrelsesmappen samt alle links til videoer, der lå på hjemmesiden,
www.ulvetid.dk.
Foreningen har indkøbt en hegnsmåler (strømstyrke) til 700 kr. for at kunne dokumentere
utilstrækkeligt sikrede hegn i ulvezonen omkring Stråsø og Klosterheden.
Foreningen har indkøbt udstillingsmateriel i form af roll-ups i forbindelse med vores deltagelse i
Naturmødet i Hirtshals 19.-22. maj 2022 og til brug, hvis bestyrelsesmedlemmer holder foredrag. Alle
roll-ups, nye som gamle, var udstillet i mødelokalet.
På baggrund af en aktindsigt blev bestyrelsen opmærksom på, at miljøminister, Lea Wermelin, havde
givet Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg (MOF) (sp. 885) et fejlagtigt svar, idet hun havde oplyst til
udvalget: ” Hvor mange ulve, der kan reguleres i et land afhænger af størrelsen på den population,
landet har”, se MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 885: MOF alm. del - svar på spm. 885.pdf
(ft.dk). Ulvetid skrev direkte til MOF og korrigerede ministerens svar, og det affødte, at ministeren i en
fornyet henvendelse fra MOF måtte korrigere sit svar.
Vedr. hegn har Miljøstyrelsen vedtaget at afprøve 4-tråds, 1,10 meter høje mobile hegn. Vi mangler
dokumentation i hvilket omfang, de er taget i brug. Andreas Sigaard har set, at hegnstypen er taget i
brug.
I november 2021 fremsendte Ulvetid en klage til miljøministeren over manglende undersøgelse af,
hvad der sker med de ulve, der forsvinder.

Ulvetid klagede igen til miljøminister, Lea Wermelin, den 25. november 2021. Klagen og ministerens
svar kan ses her: Ulvetid klager IGEN til miljøminister Wermelin – Danmark lever ikke op til kravene i
Habitatsdirektivet 25-11-2021 – Ulvetid
I foråret 2021 indsendte Ulvetid en klage til Klagenævnet over manglende beskyttelse af ulve. Svar bør
komme inden for 4 uger. Efter 10 måneder havde Ulvetid stadig ikke modtaget noget svar. Der var sket
en fejl, og der kom endelig et svar, da fejlen blev opdaget, men et meget utilfredsstillende svar. Her på
tidspunktet for afholdelse af generalforsamling, er der gået 5 uger på en opfølgende klage, uden at vi
har fået svar. I det første svar påstod Klagenævnet, at den beskyttede ulvezone sjældent blev
overskredet, hvilket Ulvetid på baggrund af interne mails fra en aktindsigt ved ikke er korrekt. Signe
Møller Larsen, Naturstyrelsen, har således i en mail til Miljøminister Lea Wermelin skrevet, at det var et
stort problem med Mountain bikere, der kørte ind i området og enlige vandrere, der gik i zonen.
Foranlediget af en tidligere politianmeldelse af Kjeld Nyhus m.fl. har Ole Pedersen haft en lang og god
snak med Ulrik Panduro fra anklagemyndigheden om, hvad der egentlig skal til for at få en person dømt
for udtalelser mm. i relation til ulve. Der skal meget til for at få en person dømt. Spørgsmålet har netop
været aktuelt i relation til en diskussion om naturfotografer, og om det kunne betragtes som en
forstyrrelse af ulvene i ynglesæsonen.
Ole Pedersen og Thomas Niels Thomsen har været i Folketinget, hvor de mødtes med Susanne Zimmer
fra De Frie Grønne. Der er kommet en del gode spørgsmål fra Susanne Zimmer til Miljøministeren ud af
denne kontakt, og Susanne er en god allieret af Ulvetid.
Ulvetid har taget kontakt til Rasmus Nordkvist (SF), da han i forskellig sammenhænge har vist, at han er
positiv over for ulven, men Rasmus Nordkvist er ikke vendt tilbage endnu.
Ulvetid har fremsendt et bekymringsbrev over situationen med ulvejagt i Sverige og Finland. I 12 år har
en sag mod Sverige for brud af fællesskabsreglerne afventet, at sagen blev rejst ved EU Domstolen.
Domstolene i Finland – 5 lens- eller byretter stoppede en større jagt på ulve i Finland. En klage fra
Ulvetid til fem len i Sverige over tilladt jagt på ulve blev afvist af domstolene der.
Lars Stærk og Ole Pedersen har været på jagt efter et rovdyrskelet, vi havde fået billeder af, som kunne
have ligheder med en ulv. Det lykkedes desværre ikke sammen med fotografen at finde skelettet igen.
Ole Pedersen har været i Klelund sammen med Poul Husted fra Politiken på udkik efter ulve. Det blev
der et par længere gode artikler ud af.
Ulvetid (og Ulvefrit) var inviteret til at deltage i en følgegruppe for Naturnationalpark Stråsø, hvor
Preben Andersen deltog i det første møde og Vibeke Eis i det andet møde. I en forvaltningsplan, som
Naturstyrelsen udarbejdede, var ulven ikke nævnt med et ord. Ulvetid har indgivet et høringssvar til
forvaltningsplanen. Der burde på nuværende tidspunkt forelægge en revideret forvaltningsplan, men vi
ved ikke, om vores indsigelser er taget til efterretning.
Ulvetid deltager i Naturmødet i Hirtshals med en stand ved torvet. Til det formål har vi fået lavet to nye
roll-up reklamesøjler. Vi overvejer at deltage i andre festivaler, kulturnætter o.l. med en stand. F.eks.
Hestens Dag i Roskilde i dagene 3.-4. september. Det er gratis at deltage på Hestens Dag.
Vores indsamling til udlovning af dusør udløb den 31. december ved midnat. Vi havde fået en tilladelse
til at indsamle til dusøren med en udløbsdato, og skulle tilbagebetale det indsamlede beløb. Det er også

sket, men en del af donorerne gave os lov til at bruge pengene til en videoreklame, som Ulvetid vil købe
sendetid til hos TV Midt-Vest og TV Syd. Vi har ca. 40.000 kr. på den konto.
Derudover har vi fastholdt en dusør på 60.000 kr., hvis oplysninger kan få dømt en person for at være
skyldig i at dræbe en ulv. Beløbet er fundet ved tilsagn fra bestyrelsesmedlemmer. Pga. udskiftninger i
bestyrelsen, regner vi ikke med, at hele tilsagnet kan dækkes ind, hvis det skulle lykkes at få en person
dømt for at dræbe en ulv. Vi fastholder dusøren, og formanden lovede at dække en eventuel margin,
hvis foreningens midler ikke rækker, og det ikke lykkes at få beløbet dækket ind på anden vis, idet der
for nuværende er givet tilsagn om 10.000 kr. fra 2 bestyrelsesmedlemmer (i alt 20.000 kr.). Gunner
Kjerulf Poulsen udtrykte på Generalforsamlingen, at han gerne vil donere 10.000 kr., hvis det skulle
blive nødvendigt, for at få enderne til at mødes ved en evt. udbetaling af dusør.

5) Spørgsmål til formandens beretning
Gunnar Kjerulf Poulsen kommenterede, at Lea Wermelin vil give intetsigende svar, når hun bliver
spurgt offentligt, da holdningen politisk er, at alle ulve skal bag hegn.
Kommentar fra Sinne Tinne Borch Jacobsen. Kommissionen bør oplyses om, at ulven ikke er
implementeret korrekt i dansk lovgivning, i det den ikke er listet på de bilag der henvise til i dansk
lovgivning, blandt andet i forbindelse med ødelæggelse af ulvens ynglesteder.
Spørgsmål om angreb på får: Er der sket et fald? Formanden kunne oplyse, at der er sket et drastisk
fald, men ulvene er jo også væk i Stråsø, hvor størstedelen af angrebene fandt sted. I forlængelse heraf
nævnte formanden, at ulvene formentlig er forsvundet fra Stråsø i april-maj sidste år, hvor der samtidig
burde have været et kuld hvalpe, som det ikke har været muligt at finde spor af.
Kommer dusøren til udbetaling? Sandsynligheden er lille. Der er helt sikkert nogle, der ved noget, men
der bruges grimme metoder for at få folk til at tie, og vidner klapper i som østers. Trusler tages
alvorligt.
Esther Holzendorff spurgte til situationen i Stråsø. Når Preben Andersen ikke længere er der til at følge
Stråsø, hvem tager så opgaven? Møderækken (to møder) omkring borgerinddragelsen omkring
etableringen af Stråsø Naturnationalpark er overstået, og parret og ungerne er ikke længere i Stråsø,
selv om der muligvis er en enlig strejfer i området, så det er ikke på samme måde relevant at følge hegn
mm. tæt i øjeblikket. Andreas Sigaard fra bestyrelsen har lovet at gå i området og dokumentere
hegnenes tilstand. Vi har også en kilde i området, som holder øjne og ører åbne.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
6) Regnskab v/ kassereren
Regnskabet blev udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren fremlagde
regnskabet. Gunner Kjerulf Poulsen, bilagskontrollant, kunne konstaterer, at alle penge er brugt
ordentligt. Der var ingen kommentarer til regnskabet, der blev godkendt.
7) Valg af bestyrelse
På valg var Louis Lawaetz, Helle Netterstrøm, Edith Birk Mortensen og Janni Holme, der alle modtager
genvalg. Janni Holme, der oprindelig var suppleant, trådte ind som bestyrelsesmedlem, da Preben
Andersen trak sig. Da ingen andre stillede op, er alle fire genvalgt.

Der var plads til to suppleanter. Andreas Sigaard modtog gerne genvalg. Dorte Feddersen stillede også
op som ny suppleant. Da ingen andre stillede op, var Andreas Sigaard og Dorte Feddersen valgt som
suppleanter. Andreas Sigaard er 1. suppleant, og Dorte Feddersen er 2. suppleant.
Valg af bilagskontrollant: Morten Berents-Schmidt blev valgt som bilagskontrollant.
8) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede et uændret kontingent på 180 kr. årligt. Generalforsamlingen tiltrådte
indstillingen. I den sammenhæng orienterede bestyrelsen om, at alle fra og med 2023 betaler
kontingent for kalenderåret, dvs. for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023, hvor vi hidtil har
betalt et år frem fra sidste indbetaling. Opkrævninger fra 1. maj 2022 og resten af året nedsættes
forholdsmæssigt.
9) Vedtægtsændringer
Bestyrelsen begrundede ønsket om vedtægtsændringer med den situation, som Preben Andersens exit
fra bestyrelsen stillede os i.
Ulvetids bestyrelse indstillede derfor en ny paragraf 9. Tidligere paragraf 9 bliver herefter paragraf 10
etc. Teksten til ny paragraf 9 er:

”9. Ved tiltrædelse i bestyrelsen, som bestyrelsesmedlem eller som suppleant skal
betingelserne i denne paragraf accepteres:
Alt materiale bestyrelsesmedlemmer og suppleanter lægger på Ulvetids hjemmeside og i FBgrupper, må kun fjernes når man forlader Ulvetids bestyrelse efter aftale med kassereren eller
næstformanden og formanden. Det gælder, uanset årsagen til man forlader bestyrelsen.
Brugsretten til alt udstillings- foredrags- og reklamemateriale forbliver hos Ulvetid, uanset
ophavsret, også efter man har forladt foreningen, uanset årsag.
Et bestyrelsesmedlem der forlader bestyrelsen er forpligtet til at overdrage alt materiale, som
tilhører Ulvetid, herunder administrationsrettigheder til Ulvetids Facebook-grupper, til
formanden eller næstformanden, eller et andet bestyrelsesmedlem, efter aftale med formanden
eller næstformanden.
Ulvetids hjemmeside tilhører Ulvetid. Formanden er ansvarlig for at hjemmesiden til enhver
tid er i overensstemmelse med Ulvetids vedtægter. En afgående formand er forpligtiget til at
overdrage koder og rettigheder til hjemmesiden og FB-grupper, til sin efterfølger, eller andet
bestyrelsesmedlem efter aftale med den efterfølgende formand.”
Lars Stærk stillede et ændringsforslag om, at det skulle gælde alle medlemmer, men efter en kort
diskussion trak han forslaget. Indstillingen fra bestyrelsen blev derefter vedtaget enstemmigt.
Derudover var der mindre redaktionelle ændringer til vedtægterne, som blev vedtaget uden debat.
De reviderede vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside
10) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
11) Evt.
Der udspandt sig en debat om hegn i Oksbøl, marsken og Stråsø. I marsken er hegn meget lave, men
det er uden for ulvezonerne. Ole Pedersen orienterede om, at vi ønsker at lave et arkiv over tilstanden

af hegn i Stråsø. Tinne Borch Jacobsen gjorde opmærksom på, at vi ikke må skrive navne på veje og
gader og på husnumre ifølge persondataloven, der kan forbinde stedet med personer, men at
koordinater formentlig er i orden.
Der blev spurgt til ulvezoner. I ulvezonerne skal hegn være i orden for at få erstattet tab. Uden for
zonerne erstattes alle tab. Ulla Andersen Schmidt nævnte, at der var fåreavlere i Sønderjylland, der ikke
ønskede, at området – på trods af, at der var ulve i området – at området skulle være ulvezone på
grund af de større krav til hegnenes tilstand.
Der var ikke yderligere under eventuelt.

