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1. Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat

Referatet af mødet den 4. maj 2001 blev godkendt med de udsendte bemærkninger.
3.-6. Meddelelser
Formanden bød velkommen
Norman Cleaver orienterede om at opfølgningen af Wilhjelm-rapporten og formandsskabet i EU i
2. halvdel af 2002 og vil lægge beslag på mange ressourcer. Derfor vil der blive tale om en
omprioritering af forskellige arbejdsopgaver i styrelsen, idet opgaverne skal løses uden tilførsel af
yderligere personaleressourcer. Det er muligt at det vil få indvirkning på arbejdet i
Vildtforvaltningsrådet. For vildtforvaltningskontorets vedkommende indebærer EU-formandskabet
et betydeligt ekstraordinært ressourceforbrug i forbindelse med forberedelsen og afholdelsen af
partskonferencen i Bonn-konventionen med efterfølgende partsmøde i Vandfugleaftalen samt
partskonference i Washingtonkonventionen.
På spørgsmålet fra Rådet om Skov- og Naturstyrelsen officielt ville gøre etablering af et
Europæisk Vildtforvaltningsråd til en mærkesag under det danske formandskab forklarede
Norman Cleaver, at det ikke var en sag som havde høj prioritet og at der næppe ville være
ressourcer til dette.
Norman Cleaver omtalte at Vildtforvaltningsrådets mandat udløber til april 2002, og at
processen med udnævnelse af medlemmer for næste periode vil blive igangsat i løbet af
efteråret. Der vil være mulighed for at sætte sagen på dagsordenen på decembermødet.
Norman Cleaver orienterede om, at ministeren samme dag kl. 13.00 afholdt pressemøde om
resultaterne af anskydningskampagnen som optakt til jagtsæsonen.Karin Bruun orienterede
om status for arbejdet med udarbejdelsen af forslag til nye regler om vildthegn. Arbejdet er i gang,
men tidsplanen ligger endnu ikke fast, idet denne bl.a. skal ses i sammenhæng med opfølgningen af
Wilhjelmudvalgets rapport og de igangværende overvejelser om prioriteringen af styrelsens
ressourcer i forbindelse med EU-formandskabet
Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger er nu udstedt og træder i
kraft den 1. september d.å.
Skov- og Naturstyrelsen har sendt et nyt forslag til udpegning af Vidåen og Brede Å i
Sønderjylland som habitatområder i høring.Søren Eis nævnte at man som led i handlingsplanen
for nedbringelse af antallet af anskydninger havde udarbejdet forslag til nye regler om våben og
ammunition, hvori der som noget nyt også stilles krav om minimums udgangshastighed for hagl i
haglpatroner. Udkastet er p.t. i høring og reglerne vil herefter skulle notificeres for EU inden de kan
sættes i kraft.
I øvrigt nævnte Søren Eis, at der vil blive gennemført en særfredning af ederfugl i EFfuglebeskyttelsesområderne i Stavns Fjord, Horsens Fjord og i Isefjorden.Poul Henrik
Harritz orienterede om at foreningen havde skrevet et debatoplæg som var blevet bragt som en
kronik i Jyllandsposten i august måned. Adgangsudvalgets arbejde er i sidste fase, og vil formentlig
blive afsluttet den 2. oktober 2001. Ministeren har bedt udvalget om også at se på spørgsmålet om
kørsel ad strandene langs Vestkysten.Carsten Krogh henviste til den presseomtale der havde været
i medierne om bifangst af marsvin og understregede, at der ikke var tale om nye oplysninger om

bifangsternes størrelse. Carsten Krogh foreslog at man under punktet eventuelt behandlede
spørgsmålet om saltholdigheden i Ringkøbing Fjord.Peter Petersen tilkendegav, at også det nye
forslag til habitatudpegning af Vidåen og Brede Å var problematisk for grundejerne.Knud Flensted
omdelte en folder om vandrefalken. Folderen var udarbejdet, fordi vandrefalken nu atter måtte
betragtes som en dansk ynglefugl. Han orienterede om, at Nilgåsen i år havde ynglet i Danmark,
hvilket var et problem, da der er tale om en invasiv art, og foreslog at Rådet på et kommende møde
skulle vedtage en handlingsplan for invasive arter. Et forslag hertil blev uddelt til Rådet.Anders
Lassen erindrede om, at man tidligere havde drøftet denne problemstilling i forbindelse med
forekomsten af amerikansk skarvand.Lars Møller Nielsen og Kristian Raunkjær kritiserede
Dansk Naturfredningsforening for i en artikel i Jyllandsposten at have rejst en række spørgsmål om
jagtlovgivningen. Disse spørgsmål burde Danmarks Naturfredningsforening have debatteret i Rådet
først. Formanden tilsluttede sig dette synspunkt og opfordrede til at holde fast ved beslutningen på
mødet i maj om at evalueringen af jagtlovgivningen først skulle tages op på næste års to-dages
møde.Poul Henrik Harritz tilkendegav at jagtlovforliget ikke burde være til hinder for at de
enkelte organisationer kunne diskutere disse spørgsmål offentligt, men var enig i, at eventuelle
ændringer af de gældende regler vil skulle drøftes i Rådet.Kristian Raunkjær orienterede om, at
Danmarks Jægerforbund sammen med Dansk Jagtforsikring og Skov- og Naturstyrelsen havde
udarbejdet en folder om sikkerhed og etik i forbindelse med jagten, og at problemerne med
anskydning af ræv også omtales i denne forbindelse. Endvidere er udarbejdet et særlig tillæg til
Jæger om ederfuglejagt.7. Revision af jagttider
Norman Cleaver indledte med at redegøre for den eksisterende praksis, hvorefter der hvert 3. år
foretages en revision af de fastsatte jagttider. For at de nye jagttider kan blive offentliggjort i
Vildtinformation i forbindelse med den årlige udstedelse af jagttegn, vil de nye regler skulle
være vedtaget senest i december 2002. Dette betyder, at opgaven vil skulle løses i en periode
hvor Skov- og Naturstyrelsen vil være arbejdsmæssigt hårdt belastet af EU-formandskabet.
Derfor foreslår Skov- og Naturstyrelsen, at den generelle revision af jagttiderne udskydes et
år, således at nye jagttider først vil træde i kraft 1. april 2004. Eventuelle akutte behov for at
ændre de gældende jagttider vil kunne løses særskilt.Formanden bemærkede at forslaget
passede fint i forhold til Rådets plan om til næste år at drøfte hvilke spørgsmål der skal tages op i
forbindelse med en midtvejsevaluering af de gældende regler.Kristian Raunkjær tilsluttede sig
forslaget om at udskyde revisionen af jagttiderne og foreslog at man overvejede at lade de gældende
jagttider gælde i endnu en 3-årsperiode.
Også Rådets øvrige medlemmer kunne tilslutte sig en udskydelse med 1 år, men fandt at man
i øvrigt måtte afvente udfaldet af Rådets drøftelser om, hvad der skulle tages op i forbindelse
med en midtvejsevaluering.Knud Flensted foreslog, at man inden den næste generelle revision af
jagttiderne skulle tage spørgsmålet om jagttiderne for ederfugl op til diskussion.Henning Noer
oplyste, at DMU er i gang med at indsamle materiale om ederfugl, og at der i foråret 2002 vil blive
afholdt et internationalt symposium om ederfugl. Der er derfor ikke grund til at igangsætte
yderligere undersøgelser. For så vidt angår den generelle revision af jagttiderne fandt DMU det
hensigtsmæssigt, at man lavede en opdateret temarapport i lighed med den der var udarbejdet i
1996, som grundlag for diskussionerne i Rådet. Rådet tilsluttede sig dette.
Herefter drøftede Rådet tilrettelæggelsen af midtvejsevalueringen og hvilke spørgsmål der
skulle tages op i den forbindelse. Konklusionen blev, at en arbejdsgruppe bestående af
Danmarks Jægerforbund (formand), Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk

Forening samt Anders Lassen som repræsentant for ejerinteresserne skulle udarbejde et
oplæg hertil.8. Kronvildtforvaltning
Ulrik Lorenzen indledte med et kort referat at rapporten "Analyse af den nationale forvaltning af
krondyr" der blev omdelt til rådet på det foregående møde. Det er styrelsens vurdering, at der er
behov for at der udarbejdes en forvaltningsplan for kronvildt, og styrelsen har derfor udarbejdet et
forslag til tilrettelæggelsen af det videre arbejde hermed. Notatet indeholder et første bud på en
målsætning og en række problemstillinger som skal vurderes og løses samt et forslag til tidsplan og
strukturering af arbejdet. Det foreslås, at et forslag til forvaltningsplan udarbejdes af en
arbejdsgruppe i Skov- og Naturstyrelsen, og at denne arbejdsgruppe holder tæt kontakt til
Vildtforvaltningsrådet, eventuelt til en undergruppe nedsat af Vildtforvaltningsrådet.
Rådet drøftede på denne baggrund det udsendte notat og konklusionen på drøftelserne blev:
At Rådet var enig i, at man nu skulle gå videre på det eksisterende videngrundlag og ikke
afvente tilvejebringelsen af ny viden.
At styrelsens arbejdsgruppe bør udvides med en repræsentant for Dansk Skovforening, en
repræsentant for Danmarks Jægerforbund, en repræsentant for De Danske
Landboforeninger samt en (fælles) repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening,
Dyrerenes Beskyttelse og Friluftsrådet.
At det er væsentligt at arbejdet indledes med fastlæggelsen af den overordnede målsætning og
Rådet anmodede arbejdsgruppen om at udarbejde et forslag til hvilke elementer der skal
indgå i målsætningen for en forvaltningsplan for kronvildt og forslag til nogle mere konkrete
mål med henblik på en drøftelse på det kommende møde i Rådet .
At Rådet lægger vægt på, at der fastlægges en overordnet målsætning og en forvaltningsplan
for hele landet, som så kan udmøntes lokalt under hensyn til de lokale forhold. De lokale
forvaltningsplaner skal således kunne holdes inden for den overordnede plan.
At Rådet ikke er enig i at man skal lægge til grund for arbejdet at erstatning ikke skal indgå
som et element i en forvaltningsplan, men at spørgsmålet om der skal kunne udbetales
erstatning bør indgå i diskussionerne, ligesom også mulighederne for at yde tilskud bør
overvejes.Jesper Fredshavn redegjorde for en række forslag til forskningsprojekter som efter
DMUs opfattelse burde gennemføres og spurgte, om DMU skulle deltage i arbejdsgruppen.Rådet
tog ikke stilling til DMUs forslag og formanden tilkendegav, at det måtte være op til
arbejdsgruppen at vurdere, hvordan DMU skal inddrages i arbejdet.9. Forslag om afvikling af
anvendelsen af muse/rottegift i det åbne land
Formanden indledte punktet med at oplyse, at der var tale om det samme forslag fra DOF, som
blev behandlet på sidste møde, hvor Skovforeningen tilkendegav, at man ville undersøge, om det
ville give problemer, at indføre et forbud mod anvendelsen af musegift i naturen.Lars Møller
Nielsen oplyste, at de dyrkningsmetoder, der anvendes i dag giver mere ukrudt og græs og også
flere mus, og at det derfor ville være et problem helt at afskaffe anvendelsen af gift mod mus. Der
foreligger ikke oplysninger om hvad der bruges, men mange steder er det unødvendigt at anvende
gift mod mus. Gift mod rotter anvendes ikke meget i skovbruget.

Rådet drøftede herefter indgående hvorvidt der forelå et tilstrækkeligt grundlag til at Rådet
kunne anbefale en ændring af de gældende regler. Fra flere sider blev det tilkendegivet, at der
ikke var grundlag til at anbefale et forbud mod anvendelsen af gift mod mus og rotter i det
åbne land, idet det ikke var påvist, at der var tale om et reelt problem. Andre mente, at man
ud fra et forsigtighedsprincip burde forbyde anvendelsen af giften, alene fordi der er en
potentiel risiko til stede for forgiftning af andre dyr og at det ikke var i tråd til moderne
naturforvaltning at anvende gift i naturen.
Rådet noterede sig, at Wilhjelmudvalget har anbefalet, at der iværksættes et udvalgsarbejde
om de samlede konsekvenser af en nedsat pesticidanvendelse i det private skovbrug samt om
en revurdering af anvendelsen af muse- og rottegift i skovbruget.
Rådet drøftede endvidere samspillet mellem Miljøstyrelsens regler om godkendelse af
bekæmpelsesmidler som regulerer, hvilke giftstoffer, der lovligt kan anvendes, til hvilke
formål og under hvilke betingelser og reglen i vildtskadebekendtgørelsen, hvorefter
udlægning af gift til regulering af muldvarpe, rotter, mosegrise og mus så vidt muligt skal ske
således, at andre pattedyr eller fugle ikke kan få adgang til giften.Henning Noer gentog sin
opfordring fra sidste møde til at indsende dødfundne dyr og fugle til Statens Veterinære
Serumlaboratorium til nærmere undersøgelse og Carsten Riis Olesen foreslog at man undersøgte,
om man ved at anvende forgiftet bark i stedet for forgiftet korn kunne begrænse giftanvendelsen og
undgå at andre dyr end målgruppen indtog giften.Formanden konkluderede på denne baggrund, at
Rådet vil tage spørgsmålet op til vurdering igen i forbindelse med midtvejsevalueringen af det
gældende regelsæt. At Rådet opfordrer skovbruget til at prøve at finde ud af hvor meget gift der
bruges i skovene og anbefaler at DMU eller FLS - hvis der kan skaffes den fornødne finansiering gennemfører forsøg med alternative bekæmpelsesmetoder, herunder om anvendelse af forgiftet bark
i stedet for forgiftet korn vil kunne mindske risikoen for at andre dyr end dem giften er rettet mod
kommer til at spise giften10. Trafikdræbte dyr
Søren Eis indledte punktet med at orientere om, at man styrelsen i samarbejde med Falck, Dyrenes
Beskyttelse , Danmarks Jægerforbund og Schweisshundeforeningen var ved at revidere folderen
"Let på Foden" og de streamere, der skal sættes op på det sted hvor vildtet køres ned i trafikken, for
at lette eftersøgningen af det skadede vildt og Kristian Raunkjær redegjorde for de overvejelser
man havde gjort sig vedrørende markedsføring af kampagnen i f.eks. synshaller, tankstationer,
igennem FDM osv.Søren Eis oplyste, at der arbejdes på at sikre forsat udbetaling af
kørselsgodtgørelse til schweisshundeførere i forbindelse med eftersøgning af trafikpåkørt vildt. Det
er hensigten, at Dyrenes Beskyttelse fra 1. januar 2002 skal overtage administrationen af
udbetalingerne. Der arbejdes på, at udbetaling af godtgørelsen efter denne dato vil ske efter den
høje takst.Poul Henrik Harritz spurgte til sammensætningen af og kommissorium for den
arbejdsgruppe som Skov- og Naturstyrelsen vil nedsætte til at arbejde videre med opfølgningen på
finanslovsaftalen. Han påpegede vigtigheden af, at man får tilvejebragt den nødvendige viden med
henblik på at kunne vurdere behovet for afværgeforanstaltninger på eksisterende veje.Knud
Flensted tilkendegav, at DOF ikke havde særlige ønsker om at sidde i arbejdsgruppen, men bad om,
at man var opmærksom på, at mellem en og fire millioner fugle bliver dræbt årligt og at det bør
indgå i overvejelserne, hvordan dette kan forebygges .Søren Eis tilbød at fremsende yderligere
orienterende materiale til Rådet vedrørende disse spørgsmål, når det foreligger.11. Anskydninger
af vildt

Henning Noer gennemgik hovedkonklusionerne i DMUs faglige rapport om anskydning af vildt
som indeholder en samlet status for gennemførelse af handlingsplanen til forebyggelse af
anskydning af vildt 4 år efter den trådte i kraft.
Der foreligger nu en undersøgelse af de 12 vildtarter hvor der må forventes at kunne være de
største anskydningsproblemer. Heraf er konstateret en væsentlig andel af ræv med hagl i
kroppen, medens der efter resultaterne af dømme findes et ret generelt problem for de
skudstærke vandfugle.
For så vidt angår anskydning af gæs og ederfugl må det antages at handlingsplanen har haft
en positiv effekt, medens der indtil videre ikke er påviselige effekter for anskydning af ræv.
Resultaterne peger i retning af at træfsikkerheden spiller en stor rolle for risikoen for
anskydning. Øget fokusering på en nedbringelse af patronforbruget vil kunne bidrage til at
reducere omfanget af anskydning. DMUs erfaringer med brug at simulator tyder på, at
træning på skydesimulator er effektiv som alternativ til træning på skydebane.
På spørgsmål fra Poul Henrik Harritz oplyste Henning Noer, at undersøgelserne har vist, at
der ikke er noget der tyder på væsentlige forskelle i risiko for anskydning mellem de
forskellige jagtformer. F.eks. er der ikke flere anskydninger ved skumringsjagt, formentlig
fordi de anvendte skudafstande er mindre.Henning Noer foreslog at man gennemførte en
forsøgsordning, hvor et antal jagtprøveaspiranter blev tilbudt skudtræning på en skudsimulator og at
man når aspiranterne havde været til jagtprøve sammenlignede disse jægeres skydefærdigheder med
et hold aspiranter, som udelukkende havde gennemført den traditionelle skydetræning.Norman
Cleaver oplyste, at Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med bl.a. Danmarks Jægerforbund og
DMU har planlagt at afholde et antal regionale offentlige stormøder - "Roadshows" - om
anskydninger m..m. , hvor der vil blive informeret om status og kommende tiltag.Formanden
foreslog, at Rådet på det kommende møde skulle drøfte om man kunne fastsætte nogle konkrete
målsætninger for den fremtidige indsats mod anskydninger.
Fra flere sider blev det tilkendegivet, at det måske vil være vanskeligt at fastsætte præcise tal
på hvor stor en anskydning der kan accepteres og at det formentlig vil være nødvendigt at se
på de enkelte arter hver for sig, da en række artsspecifikke forhold har betydning for, hvor
mange dyr der findes med hagl i kroppen, herunder dyrenes levealder.
Formanden bad Bjarne Clausen om at udarbejde et forslag til målsætning for det videre
arbejde, som kunne danne grundlag for en drøftelse af disse spørgsmål på det kommende
møde i Rådet.12a. Rapport fra HELCOM Seal Project Group
Palle Uhd Jepsen indledte med en redegørelse for den videre procedure for færdiggørelsen af
rapporten fra HELCOM Seal Project Group og for hovedpunkterne i rapporten. Rapporten
indeholder ingen anbefalinger vedrørende spørgsmålet om generel sæljagt, idet der ikke har været
enighed om at behandle dette spørgsmål. I rapporten påpeges en række forhold, hvor der mangler
viden. Der er enighed om at dette ikke skal forhindre at man nu går i gang med at udarbejde
nationale forvaltningsplaner og at det kan indgå i planerne at tilvejebringe yderligere viden. Skovog Naturstyrelsen er gået i gang med at forberede udarbejdelsen af en dansk
forvaltningsplan.Formanden tilkendegav, at det stigende antal sæler i de danske farvande har ført
til, at der fra visse sider fremføres et ønske om at der indføres jagt på sæler. Der er samtidig fra

andre sider stor modstand mod indførelsen af en generel jagttid på sæler. Det stigende antal sæler
skaber imidlertid et øget behov for at kunne skyde (regulere) enkelte sæler efter konkret tilladelse
fra Skov- og Naturstyrelsen. Da det kræver særlige skydefærdigheder at regulere sæler kan der ikke
være tale om indførelse af generel jagt på sæler i Danmark. Der er derimod behov for at etablere et
"sæljægerkorps", som kan tilkaldes til at forestå regulering.Palle Uhd Jepsen oplyste, at det også
indgik i overvejelserne om indholdet af en forvaltningsplan, at stille krav om at dyrene skal
indsamles til videnskabelige undersøgelser og ikke må anvendes til personligt brug. Danmarks
Jægerforbund er allerede inddraget i drøftelser om eventuelt at etablere et netværk af jægere, som
kan bistå fiskerne med at nedlægge sæler ved fiskeredskaber.Bjarne Clausen påpegede, at det var
et problem, at de dyr der var til at skyde var ungdyrene, som ikke havde den store betydning for
bestandens størrelse. Jagt på vandet var vanskelig at udføre dyreværnsmæssigt forsvarligt.Carsten
Krogh påpegede, at det som regel var bestemte – især ældre sæler - der var særligt problematiske
for fiskerne. Han henviste til at Rådet tidligere havde anbefalet et særligt "sælkorps", men at
initiativet til at få projektet i gang burde komme fra Skov- og Naturstyrelsen.Anders Lassen
understregede, at det var vigtigt at være konkret og realistisk i overvejelserne om mulige
afværgeforanstaltninger og at det var vigtigt også at få belyst de økonomiske aspekter. Palle Uhd
Jepsen præciserede, at udviklingen af nye redskabstyper vil indgå i overvejelserne samt at en
iværksættelse af mulige forsøg skal drøftes med Fødevareministeriet, idet den teknologiske indsats
er dette ministeriums ansvarsområde.Norman Cleaver præciserede, at indførsel af generel jagt
efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse ikke var politisk acceptabelt. Skov- og Naturstyrelsen kan
ikke påtage sig at administrere et "sælkorps", men styrelsen vil bistå med at få struktureret
samarbejdet mellem fiskerne og jægerne på en sådan måde, at der opnås en vis garanti for, at
jægerne er gode nok. Herudover vil der i forvaltningsplanen skulle fastlægges efter hvilke kriterier
der skal gives dispensation og herunder om man skal kunne regulere i sælreservaterne .Formanden
konkluderede at Rådet kunne tilslutte sig styrelsens forslag til tidsplan for udarbejdelse af en
national sælforvaltningsplan.12b. Muligheder for etablering af dansk bestand af gråsæl samt
drøftelser vedrørende forstyrrelser i eksisterende sælreservater og EF habitatområder.
Poul Henrik Harritz henviste til det udsendte materiale og forslog at man skulle se på hvordan
man kan forbedre forholdene for gråsæl i Danmark.Henning Noer oplyste, at DMU og Skov- og
Naturstyrelsen i forbindelse med implementeringen af habitatdirektivet arbejder på at udarbejde en
bevaringsmålsætning også for gråsæl.Palle Uhd Jepsen og Norman Cleaver orienterede om Skovog Naturstyrelsens tilsyn med overholdelsen af de gældende færdselsforbud i reservaterne.Palle
Uhd Jepsen oplyste, at Skov- og Naturstyrelsen også vil se på spørgsmålet i forbindelse med
udarbejdelsen af et forslag til en sælforvaltningsplan.Formanden konkluderede på denne baggrund,
at der ikke var grund til at tage yderligere initiativer vedrørende gråsæl.
13. Vildtplejestationernes arbejde
Bjarne Clausen redegjorde indledningsvis for hovedindholdet i det udsendte materiale
og understregede at Dyrenes Beskyttelse i forbindelse med pleje af vildt og dyreværn
tager udgangspunkt i at det enkelte dyr har en betydning i sig selv uanset individets
betydning for bestanden. Det drejer sig om at give dyret en chance for at fortsætte livet
i naturen. Samtidig bidrager arbejdet til at give naturforvaltningen et menneskeligt
ansigt over for offentligheden. Dyrenes Beskytttelse vurderer at der med fordel kan
ske en yderligere formalisering af plejestationernes arbejde, og foreslog, at dette kunne
ske ved at Skov- og Naturstyrelsen godkender det forslag til retningslinjer, som er er
udarbejdet af DB og fremover stiller krav om, at alle der har bemyndigelse til pleje af

tilskadekomment vildt skal følge disse retningslinjer.Norman Cleaver påpegede, at den
del af retningslinjerne der drejer sig om plejestationernes indretning og
dyreværns/dyrevelfærdsmæssige forhold henhører under Justitsministeriets ansvarsområde,
og derfor ikke skal godkendes af Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen vil gerne
vurdere om de gældende bemyndigelser til plejestationerne er tidssvarende og om de kan
gøres mere præcise f.eks. med hensyn til bestemmelser om genudsætning af vildt.
Formanden konkluderede, at Vildtforvaltningsrådet kan anbefale indstillingen fra Dyrenes
Beskyttelse som vurderes at kunne bidrage til at pleje af tilskadekomment vildt sker på en
dyreværnsmæssigt forsvarlig måde.
14. Natarbejde i markerne – overkørt vildt
Bjarne Clausen henviste til den udsendte artikel som beskriver hvorledes høstning at ærter
om natten havde ført til at 300 udsatte fasankyllinger var blevet dræbt, og efterlyste regler
som kan forhindre dette, f.eks. forbud mod at anvende tunge markredskaber om natten.
Det var den overvejende opfattelse, at dette problem næppe kunne løses ved
fastsættelse af nye regler, men at problemerne kunne begrænses hvis der blev taget
højde for situationen ved indgåelse af kontrakter om jagtleje og kontrakter om udleje
af arealer til f.eks. dyrkning af ærter.Formanden opfordrede derfor Dyrenes Beskyttelse
til at rette henvendelse til Danisco for at henlede virksomhedens opmærksomhed på de
problemer for vildtet, som er forbundet med høstning om natten.
15. Planlægning af møder i 2002
Følgende mødedatoer blev fastlagt for 2002:
13. marts 2002
23-24 august 2002
5. december 2002
16. Wilhjelmudvalgets Rapport
På forslag fra formanden havde Rådet en første overordnet drøftelse af
Wilhjelmudvalgets rapport. I forbindelse med den efterfølgende udmøntning vil Rådet
løbende tage stilling til hvilke spørgsmål der skal sættes på dagsordenen i
Vildtforvaltningsrådet.Formanden konkluderede, at Vildtforvaltningsrådet hilser
rapporten velkommen og efterlyser økonomiske konsekvensberegninger og de nødvendige
bevillinger til gennemførelse af rapportens anbefalinger.
16. Udeståender
Norman Cleaver orienterede om status vedrørende fugleholdsbekendtgørelsen. Et udkast til nye
regler om forbud mod hold og opdræt af hybridfalke har været til udtalelse i Justitsministeriet, som
har vurderet, at der er en risiko for at reglerne vil kunne indebære ekspropriation, hvis de bringes i

anvendelse over for eksisterende virksomhed, da de reelt kun får betydning for én virksomhed.
Skov- og Naturstyrelsen vurderer ikke at problemet har et sådant omfang, at styrelsen kan anbefale
ekspropriation af eksisterende virksomhed. Derfor vil styrelsen nu gå videre med at udarbejde
regler, som alene retter sig mod fremtidig virksomhed. For så vidt angår spørgsmålet om kontrol
med blodprøver planlægger styrelsen at rejse spørgsmålet i EU. Den tidligere omtale straffesag om
indførsel af rød glente er endnu ikke afsluttet. Henning Noer oplyste, at DMU havde afgivet et
tilbud på analyse af blodprøver til Skov- og Naturstyrelsen.Knud Flensted påpegede at det var
vigtigt med et forbud mod hybridfalke og oplyste at endnu en dansk opdrætte hybridfalk var fundet
i Tromsø i Norge, og opfordrede til at man fra dansk side rejste sagen i EU.18. Eventuelt.
Flere medlemmer beklagede at man ikke fra styrelsens side havde planer om på
vildtforvaltningsområdet at rejse danske mærkesager under det danske formandskab i EU og
formanden konkluderede, at Vildtforvaltningsrådet ville indstille til ministeren, at Danmark
arbejder for at sætte oprettelsen af et EU-Vildtforvaltningsråd på dagsordenen i EU under
det danske EU-formandskab. Rådet så endvidere gerne, at Danmark arbejdede på et generelt
EU-forbud mod hold af hybrider.Carsten Krogh foreslog at Vildtforvaltningsrådet på et
kommende møde behandler problemerne med saltholdigheden i Ringkøbing Fjord (slusepraksis i
Hvide Sande og Tipperadminstration).

