Referat af møde den 23. august 2002
Referat af møde den 5. december 2002
Ad punkt 4.
Poul Henrik Harritz ønsker følgende tilføjelse:
Poul Henrik Harritz gjorde opmærksom på det utilstedelige i, at foreninger repræsenteret i VFR
pludselig undsiger det forslag, som arbejdsgruppen er nået frem til, herunder lægger op til
rimeligheden af en forvaltningsplan i det hele taget.
Ad punkt 6
Christian Hjorth, har tilkendegivet, at referatet af punkt 6 ikke er dækkende for den debat, der
udspandt sig.
Ad punkt 11
Henning Noer har bemærket, at AEWA-sekretariatet har modtaget tilsvarende tilkendegivelser fra
England (og ikke som refereret Irland)

J.nr. 2001-302-0013
23. september 2002
Ref. BRU
REFERAT AF VILDTFORVALTNINGSRÅDETS MØDE
Den 23. august 2002 - Hadsund
DELTAGERE:
Fra Vildtforvaltningsrådet:
Per Ole Olesen (formand)
Anders Lassen, De danske Landboforeninger
Kristian Raunkjær, Danmarks Jægerforbund
Poul Henrik Harritz, Danmarks Naturfredningsforening
Peter Petersen, Dansk Familielandbrug
Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse i Danmark
Lars Møller Nielsen, Dansk Skovforening
Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening

Jane Lund Henriksen, Friluftsrådet
Carsten Krog, Danmarks Fiskeriforening
Tommy Dybbro, Verdensnaturfonden
Fra Miljøministeriet:
Skov- og Naturstyrelsen
Jens Peter Simonsen
Norman Cleaver
Lars Richter Nielsen
Ulrik Lorenzen
Karin Bruun
Alice Bresemann
Danmarks Miljøundersøgelser
Henrik Sandbech
Henning Noer
Tommy Asferg
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af møde den 13. marts 2002 (referat som udsendt den 12. april
2002, med de i bilag 2002-02-02 anførte rettelser)
3. Meddelelser
Formanden
Sekretariatet
Andre
4. Kronvildtforvaltning (SNS; Bilag 2002-02-04; til orientering)
5. Arbejdsgruppe om midtvejsevaluering af jagtlovgivningen, herunder tilrettelæggelsen af
arbejdet med fastlæggelsen af nye jagttider(VFR; Bilag 2002-02-05; til drøftelse )
6. Jagttegnsmidlernes anvendelse og procedurer for inddragelse af VFR (SNS; Bilag 2002-0206; til drøftelse)
7. Reservatudvalgets nedlæggelse; (VFR; Bilag 2002-02-07; til beslutning)
8. Ringmærkningsudvalgets nedlæggelse - Retningslinjer for mærkning af pattedyr og fugle i
Danmark. (VFR; Bilag 2002-02-08; til beslutning)
9. Indfangning og genudsætning af harer (SNS; Bilag 2002-02-09; til drøftelse)
10. EU-Kommissionens papir om bæredygtig jagt (SNS; Bilag 2002-02-10; til drøftelse og
kommentering)
11. Handlingsplan vedr. mørkbuget knortegås (African-Eurasian-Waterbird-Agreement)
(SNS/DMU; Bilag 2002-02-11 ad bilag 2002-01-09, som er udsendt tidligere; til
beslutning)
12. Indstilling fra Forum for internationale vildtforvaltningsspørgsmål (DJ; Bilag 2002-02-12
(samme som 2002-01-12); til beslutning)

13. Anskydninger af Vildt: Status og nye initiativer (DMU; til orientering)
14. Saltholdigheden i Ringkøbing Fjord (slusepraksis i Hvide Sande og Tipperadministration)
(SNS; Bilag 2002-02-14 (samme som 2002-01-13); til orientering)
15. Fredningen af Æbelø (DJ; Bilag 2002-02-15; til drøftelse)
16. Drøftelse af initiativer i Vildtforvaltningsrådet på baggrund af Regeringens naturpolitiske
udspil (Friluftsrådet; Bilag 2002-02-16; til drøftelse)
17. Eventuel vildsvinegenindvandring i Danmark (DN; til drøftelse).
18. Udeståender
19. Eventuelt
Per Ole Olesen bød indledningsvis de to nye medlemmer Carsten Krog og Tommy Dybbro
velkommen i Rådet, og bød velkommen til Henrik Sandbech.
1. Godkendelse af dagsorden
Per Ole Olesen foreslog, at det nyudpegede Råd valgte en næstformand som forudsat i
forretningsordenen, inden man gik i gang med den udsendte dagsorden. Dagsordenen blev godkendt
med denne tilføjelse.
1.a. Valg af næstformand.
Anders Lassen blev enstemmigt valgt med akklamation.
2. Godkendelse af referat af møde den 13. marts 2002.
Referatet blev godkendt med de i bilag 2 anførte rettelser.
3. Meddelelser
Per Ole Olesen takkede Danmarks Jægerforbund for den tilsendte orientering om kontakterne til
EU-kommissionen om et EU vildtforvaltningsråd.
Jens Peter Simonsen orienterede om, at kontorchef Norman Cleaver pr. 1. september tiltræder en
stilling som Landsdommer. Indtil de igangværende organisatoriske overvejelser i styrelsen er
afsluttet, vil der ikke blive truffet en endelig afgørelse om, hvad der skal ske med stillingen.
Norman Cleaver orienterede om den ressourcemæssige situation i kontoret, som gjorde, at visse
sager måtte nedprioriteres i en periode. Norman Cleaver orienterede om status for
sælforvaltningsplanen og oplyste, at det var forventningen, at sældøden var ved at klinge af. Skovog Naturstyrelsen har indgået aftale med DMU om analyse af DNA-prøver fra rovfugle. Skov- og
Naturstyrelsen har modtaget anmeldelser af 38 ægsamlinger af meget varierende størrelse. Det er
lykkedes at nedlægge et antal nilgæs i Oxbøl og Thy.
Lars Richter Nielsen oplyste, at ministeren har bedt om, at Vildtforvaltningsrådet ser på om
rågebekæmpelsen i byer er effektiv nok, og henviste til det udsendte materiale. Punktet foreslås sat
på dagsordenen på mødet den 5. december. Han oplyste, at Fødevareministeriet havde besluttet at
gennemføre en undersøgelse af forekomsten af Newcastle disease i den vilde fuglebestand.

Ulrik Lorenzen orienterede om, at man i overensstemmelse med skarvforvaltningsplanen havde
iværksat en ekstraordinær ægsmøring på Olsens Pold i Ringkøbing Fjord. 1000 reder vil forblive
ubehandlet. Endvidere vil der blive givet et antal tilladelser til regulering i Ringkøbing Fjord og
Nissum Fjord og iværksat et 3-årigt projekt, som skal vurdere virkningerne på skarv og fisk. Målet
er, at der i år skydes hhv. 1000 og 6000 skarver i de to fjorde. Kontrakt vedrørende jagt i Skjern-åområdet er under udarbejdelse, i hvilken de meste almindelige jagtformer indarbejdes. De lokale
foreninger påbegynder jagten pr. 1. september 2002.
Jane Lund Henriksen tilkendegav, at det var utilfredsstillende, at ministeren havde svaret Dansk
Falkejagtklub uden forinden at have forelagt problemstillingen for Vildtforvaltningsrådet.
Poul Henrik Harritz og Kristian Raunkjær tilkendegav, at de ikke var enige i kritikken under
hensyn til, at ministerens svar lå på linje med, hvad der hidtil var besluttet.
Carsten Krog oplyste, at Danmarks Fiskeriundersøgelser nu ville gennemføre undersøgelser
vedrørende bifangster, og at Danmarks Fiskeriforening overvejede, hvordan man skal medvirke.
Kristian Raunkjær orienterede om Fødevaredirektoratets udmeldinger om
sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med Newcastle disease. I forbindelse med kontakterne til
EU-kommissionen om et EU-vildtforvaltningsråd havde kommissionen lagt vægt på at
samarbejdsrelationerne med FACE og Birdlife blev styrket. Kristian Raunkjær henledte
opmærksomheden på, at Justitsministeriet havde sendt en bekendtgørelse om privates hold af
særlige dyr m.v. i høring. Reglerne vil indebære, at det ikke længere vil være muligt at have vilde
dyr i fangenskab – f.eks. sikavildt – medmindre det sker erhvervsmæssigt.
Christian Hjorth oplyste, at DOF nu har skaffet midler til en forsættelse af
punkttællingsprogrammet i yderligere 5 år – efter at støtten hertil fra DMU og SNS var stoppet - og
at DOF i den forbindelse overvejer at overgå til internationale standarder. DOF har imidlertid brug
for penge til bearbejdning af data fra de første 25 år
Christian Hjorth opfordrede til, at man overvejede, om der var behov for at se på reglerne for
indfangning og handel med danske fugle under hensyn til, at dette tilsyneladende var blevet
moderne.
Norman Cleaver oplyste, at reglerne var klare og at der var to verserende politisager herom.
Christian Hjorth spurgte til reglerne for udsætning af fasaner, når der er konstateret Newcastle
disease. Lars Richter Nielsen oplyste, at det er Fødevaredirektoratets regler, der regulerer
spørgsmålet. Fasaner fra registrerede Newcastle disease-frie besætninger, der er beliggende uden
for "zonerne", kan udsættes.
4. Kronvildtforvaltning
Per Ole Olesen understregede, at punktet alene var til orientering, og at et nyt udkast vil blive
forelagt Rådet til beslutning på mødet den 5. december.
Ulrik Lorenzen orienterede herefter om status for arbejdet. Det foreliggende udkast havde været
udsendt i en snæver høring. Der skal nu ske en bearbejdelse i lyset af resultaterne heraf, som netop

var indkommet. Arbejdsgruppen holder sit sidste møde i oktober. Herefter vil udkastet blive
udsendt i en bredere høring og Vildtforvaltningsrådet kommentarer vil blive indhentet.
Kristian Raunkjær tilkendegav, at Danmarks Jægerforbund står ved det tidligere besluttede om
forvaltningsplanen for krondyrene, og han var sikker på, at der nok skulle komme en god plan ud af
det fælles projekt.
5. Arbejdsgruppe om midtvejsevaluering af jagtlovgivningen, herunder tilrettelæggelsen af
arbejdet med fastlæggelsen af nye jagttider
Kristian Raunkjær orienterede om, at det havde været nødvendigt at aflyse et sommermøde i
gruppen, og at han på denne baggrund havde sammenfattet resultaterne af gruppens drøftelser indtil
videre. Han foreslog, at arbejdet genoptages, når temarapporten fra DMU om status for danske
vildtarter foreligger, og at formanden herefter overtager ledelsen af arbejdet.
Christian Hjorth oplyste, at DOF arbejder med et oplæg til forvaltningsplan for engfugle
lokaliteter i Danmark, og påregner at have et udkast klar primo december. Det er vigtigt også at
fokusere på ikke jagtbare arter.
Henning Noer oplyste, at DMU´s temarapport primært forholder sig til spørgsmål af betydning for
fastsættelsen af jagttider - ikke de øvrige forhold, som har været drøftet i gruppen. Der kan
forventes nye oplysninger om edderfuglebestanden, som er gået væsentligt tilbage.
Anders Lassen, Poul Henrik Harrritz og Jane Lund Henriksen tilsluttede sig forslaget om at
genoptage drøftelserne, når grundlaget for også at inddrage spørgsmål om jagttider m.v. foreligger,
således, at der kan nås en helhedsløsning. Jane Lund Henriksen understregede, at grundlaget
herfor endnu ikke var til stede.
Norman Cleaver orienterede om, at ministeren har bedt om, at få forelagt udkast til nye
bekendtgørelser om jagttider og vildtskader til underskrift senest den 1. juni 2003. Dette indebærer,
at arbejdsgruppen skal have et udkast klar, der kan udsendes til Rådet senest medio marts med
henblik pådrøftelse i Rådet først i april, hvorefter udkastet færdiggøres til udsendelse i ekstern
høring.
Per Ole Olesen konkluderede, at han vil indkalde arbejdsgruppen til møde, så snart rapporten fra
DMU foreligger. Den fastsatte deadline bliver ikke kun for spørgsmål vedrørende jagttider, men for
hele midtvejsevalueringen.
6. Jagttegnsmidlernes anvendelse og procedurer for inddragelse af VFR
Formanden indledte punktet med at understrege, at det var vigtigt at få drøftet procedurerne og at
se fremad.
Jens Peter Simonsen redegjorde for status for budgetproceduren og orienterede om
finanslovsforslaget. Videreførelsen af den forhøjede jagttegnsafgift havde været drøftet med
ministeren efter regeringsskiftet, og ministeren havde besluttet, at afgiften skulle fastholdes på det
nuværende niveau, men det skulle være mere synligt for jægerne, at de fik noget for pengene. På
denne baggrund havde der været drøftelser med Danmark Jægerforbund. Resultaterne heraf var

at afsætte en skydebanepulje på 1 mio kr. til støtte til lokale projekter
at afsætte midler til et integreret forskningsprogram ( Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Miljøundersøgelser, Forskningscenteret for Skov og Landskab og Danmarks Jægerforbund havde
udarbejdet udspil med 3 temaer, som var udsendt til Rådet) - Herudover vil være en restbevilling på
ca. 2 mio kr. om året til konkrete projekter
at der inden for rammerne af de 16,5 mio kr., som var afsat til naturforvaltningsprojekter, skal
lægges særlig vægt på projekter, som gavner vildtet, og projekter, som initieres lokalt. Et tillæg til
kriteriepapiret var derfor under udarbejdelse og ville blive forelagt Naturforvaltningsudvalget, som
rådgiver styrelsen om fordelingen af naturforvaltningsmidlerne, i løbet af efteråret.
Per Ole Olesen foreslog, at man koncentrerede drøftelserne om den del af jagtegnsmidlerne, som
anvendes til forskning. Dvs. den post som hidtil havde været på ca. 17 mio./året, hvoraf 12,4 mio.
kr. indgik i DMU’s basisbevilling. Af resten (fremover op til 19 mio kr.) var det foreslået, at 25
mio. kr. over 6 år blev afsat til et forskningsprogram, og at der blev nedsat et udvalg med deltagelse
fra Vildtforvaltningsrådet til udarbejdelse af detaljerede projektbeskrivelser. Merprovenuet fra
jagttegnsmidlerne, som indgår i Naturforvaltningsmidlerne, vil blive anvendt dels til
naturforvaltningsprojekter, som vi kender dem, dels til lokale projekter, som aftales med
distrikterne - ca. halvt af hver.
Jens Peter Simonsen bemærkede hertil, at fordelingen endnu ikke var lagt fast.
Per Ole Olesen understregede, at det var vigtigt for Rådet at drøfte, hvorledes
Vildtforvaltningsrådet bedst kan opfylde sin forpligtelse til at rådgive om, hvorledes pengene
anvendes bedst, dvs. hvordan der kan tilrettelægges en procedure, der sikrer Rådet mulighed for reel
indflydelse på prioriteringerne – også for så vidt angår de 12,4 mio. kr. som går til DMU.
Fra flere medlemmers side efterlystes en oversigt over de projekter, som helt eller delvis udgør
DMU´s forskning inden for jagt- og vildtforvaltningslovens område.
Henrik Sandbech tilkendegav, at der ikke var tvivl om, at midlerne blev anvendt til formålet.
Anvendelsen af midlerne skete under bestyrelsens ansvar og DMU´s mange enkeltprojekter var ofte
finansieret fra flere sider. Bestyrelsen ønskede ikke at aflægge særskilt regnskab for de enkelte
bidrag til den samlede forskningsvirksomhed. I et bilag til arbejdsprogrammet redegøres for, hvad
der er kommet ud af de enkelte projekter.
Jens Peter Simonsen påpegede, at det først og fremmest var Vildtforvaltningsrådets opgave at pege
på, hvor der var behov for ny viden på jagt og Vildtforvaltningsområdet, og at det herefter var op til
ministeriet at prioritere midlerne til de forskellige indsatsområder.
Henrik Sandbech fra DMU tilkendegav, at man fra DMU’s side gerne så en dialog med
Vildtforvaltningsrådet om anvendelsen af forskningsmidlerne, og at denne mest hensigtmæssigt
kunne finde sted i forbindelse med DMU´s udarbejdelse af forslag til arbejdsprogram i september
/oktober. Grundlaget skulle således gerne foreligge inden sommerferien.
Per Ole Olesen understregede, at det var vigtigt for Rådet at være med i den fase, hvor projekterne
blev skabt og prioriteret. På forslag fra Per Ole Olesen drøftede Rådet også, om det var en ide, at

Rådet blev repræsenteret i DMU´s bestyrelse, som i sidste ende er dem, der har ansvaret for
prioriteringen af DMU´s samlede bevillinger. På baggrund af drøftelserne besluttede Rådet ikke at
anmode om en post i bestyrelsen.
Anders Lassen understregede, at det var vigtigt for Rådet at få et overblik over, hvilke projekter
DMU havde i gang, og hvad man påtænker, som grundlag for en drøftelse i Rådet forud for næste
års arbejdsprogram.
Rådet gik herefter over til at drøfte det udsendte forslag om at anvende i alt 25 mio. kr. til et 6-årigt
forskningsprogram, de foreslåede temaer og Vildtforvaltningsrådets repræsentation, i den
arbejdsgruppe, som skal arbejde med udarbejdelsen af de mere detaljerede projektbeskrivelser.
Per Ole Olesen påpegede at forslaget var udsendt så sent, at medlemmerne ikke reelt havde haft
mulighed for at forholde sig til dette og efterlyste mere tid til behandlingen og mulighed for at
kommen med forslag.
Jens Peter Simonsen påpegede, at det var vigtigt at komme hurtigt i gang, og understregede, at de
overordnede temaer indebar et stort spillerum for indholdet af de konkrete projekter, som skulle
fastlægges i arbejdsgruppen.
Herefter drøftede Rådet de foreslåede temaer. Der var enighed om at anbefale, at punkt 2 i det
udsendte notat om et delprojekt om forstyrrelse af vildt i relation til adgangsforhold, fokuseret på
vildt og færdsel i bynære landskaber, skulle opretholdes, således at der bliver tale om 4 temaer.
Der var i Rådet enighed om, at Vildtforvaltningsrådet repræsenteres i styregruppen ved formanden.
De grundlæggende præmisser for arbejdet blev drøftet, herunder ministerens tilkendegivelser om, at
der var et behov for synliggørelse for jægerne af, hvordan midlerne anvendes. Det blev i den
forbindelse problematiseret, at nogle betragtede jagttegnsmidlerne som jægernes penge.
Jens Peter Simonsen oplyste, at der udover de midler, der øremærkes til det foreslåede
forskningsprogram vil være ca. 2 mio. kr. til rådighed, som kan disponeres til andre
forskningsprojekter, dog således at der hele tiden må være lidt luft til iværksættelse af projekter til
imødekommelse af "akutte behov".
For så vidt angår anvendelse af de 16,5 mio kr. af naturforvaltningsbevillingen, som finansieres via
jagttegnsafgiften understregede Per Ole Olesen, at Vildtforvaltningsrådet ønskede at medvirke ved
prioriteringen af de enkelte projekter, for at sikre, at disse midler anvendes til gavn for vildtet og
dets levesteder.
Jens Peter Simonsen oplyste, at det var tanken, at anvendelsen skulle prioriteres af
Naturforvaltningsudvalget og lokale brugergrupper. Kriteriepapiret, som behandles i
Naturforvaltningsudvalget, skal sikre prioriteringen. Det er ikke rådenes opgave at prioritere de
enkelte projekter. Denne opgave skal varetages af Skov- og Naturstyrelsen efter de kriterier der
fastlægges. Kriteriepapiret (tillægget) vil blive sendt til Vildtforvaltningsrådet til kommentering.
Herudover vil Rådet som hidtil få en status for midlernes anvendelse.

Anders Lassen foreslog at Rådet overvejede muligheden af at overføre (dele af ) de 17 mio. kr. til
vildforskning direkte. Konklusionen på drøftelserne blev, at et flertal i Rådet ønskede at anbefale
ministeren, at der overføres flere midler til forskning.
Jens Peter Simonsen oplyste, at hvis det skal gælde for 2003, vil det kræve et ændringsforslag til
finansloven. Fra 2004 og frem vil det kunne indarbejdes i budgettet.
Jens Peter Simonsen noterede sig, at Vildtforvaltningsrådet lagde vægt på at kunne rådgive om
prioriteringen af forskningsindsatsen og ønsket om en pulje, som ikke på forhånd var disponeret, og
tilkendegav, at styrelsen vil bestræbe sig på ikke at udmønte "luften" før vi kommer længere hen på
året.
Per Ole Olesen opfordrede Rådets medlemmer til at fremsende konkrete forslag til
forskningsprojekter, som kunne drøftes på det næste møde i Rådet.
Konklusionen på drøftelserne blev, at formanden skriftligt skulle anbefale en forhøjelse af
bevillingen til vildtforskning med 2-3 mio. Kr.
Bjarne Clausen fremlagde et skriftligt forslag om, at Vildtforvaltningsrådet fremover direkte skal
have ansvaret for forvaltningen af jagttegnsmidlerne med henblik på drøftelse på det kommende
møde.
7. Reservatudvalgets nedlæggelse.
Formanden tilsluttede sig sekretariatets takkeskrivelse til medlemmerne af reservatudvalget, som
havde gjort et flot stykke arbejde.
8. Ringmærkningsudvalgets nedlæggelse - Retningslinjer for mærkning af pattedyr og fugle i
Danmark.
Rådet tilsluttede sig de af mærkningsudvalget fremsendte retningslinjer for mærkning af pattedyr og
fugle i Danmark og fandt det positivt, at Poul Henrik Harritz fortsat ville repræsentere
Vildtforvaltningsrådet i "styregruppen for Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum."
9. Indfangning og genudsætning af harer
Der var i Rådet enighed om, at der kan meddeles tilladelse til indfangning og genudsætning af harer
i det foreliggende tilfælde på betingelser af, at der ikke drives jagt i 5 år.
10. EU-Kommissionens papir om bæredygtig jagt
Lars Richter Nielsen oplyste, at Kommissionen ønskede papiret drøftet på et EU-naturdirektør
møde i Thy den 2. oktober 2002, og efterlyste Vildtforvaltningsrådet eventuelle bemærkninger til
papiret med henblik på, at disse kunne blive afspejlet i de danske betragtninger. Det blev aftalt, at
de enkelte medlemmer kunne fremsende bemærkninger til styrelsen frem til midten af september.
Anders Lassen efterlyste bilagene til notatet.

Per Ole Olesen henledte opmærksomheden på, at notatet indeholder en række forslag til relevant
forskning. Henning Noer oplyste, at EU havde udbudt et tilknyttet forskningsprojekt, som DMU
vil byde ind på sammen med andre interesserede.
11. Handlingsplan vedr. mørkbuget knortegås (African-Eurasian-Waterbird-Agreement)
Henning Noer oplyste, at udkastet af AEWA-sekretariatet er sat på dagsordenen for møde den 26.
september til vedtagelse. En vedtagelse af udkastet som det ligger nu, vil i realiteten bremse enhver
diskussion om jagtlig udnyttelse. DMU havde som aftalt på sidste møde skrevet til sekretariatet,
som har modtaget tilsvarende tilkendegivelser fra Irland. Det er DMU’s vurdering, at en tiltræden
fra dansk side må forudsætte en nærmere vurdering og omformulering af en række
enkeltformuleringer, og at det må afvente modelresultaterne.
Per Ole Olesen konkluderede, på baggrund af drøftelserne på det tidligere og dette møde, at
Vildtforvaltningsrådet indstiller, at DMU’s anbefaling følges, dvs. at Danmark ikke tiltræder
handlingsplanen, så længe de nævnte forudsætninger ikke er tilstede.
12. Indstilling fra Forum for internationale vildtforvaltningsspørgsmål
Kristian Raunkjær tilkendegav, at det var tanken, at notatet skulle fungere som et kommissorium
for arbejdet i gruppen, hvis Rådet fortsat synes, at det er en god ide.
Der var enighed i Rådet om, at det var en god ide, at foraet fortsætter.
Norman Cleaver og Jens Peter Simonsen tilkendegav, at Skov- og Naturstyrelsen ikke har behov
for at deltage i et sådant forum, men at styrelsen selvfølgelig som hidtil vil inddrage
organisationerne og Vildtforvaltningsrådet i konkrete sager, og hvor der måtte være konkret behov
herfor vil Styrelsen kunne give Rådet en briefing.
13. Anskydninger af Vildt: Status og nye initiativer
Henning Noer redegjorde for resultaterne af de seneste undersøgelser. Der er sket målelige
forbedringer for så vidt angår kortnæbbede gæs, senest i forbindelse med en fangst i marts måned.
Alt tyder på, at der er sket lidt mere end en halvering af omfanget af anskydninger af kortnæbbede
gæs. Hvis der ikke er sket forbedringer i Norge, betyder dette en forbedring på 70-80% i Danmark.
DMU’s undersøgelser peger i øvrigt i retning af, at træfsikkerheden spiller en stor rolle for risikoen
for anskydning. DMU’s foreløbige erfaringer med brug at simulator tyder på, at træning på
skydesimulator er effektiv som alternativ til træning på skydebane, men der er behov for flere data.
En ny indsamling af ræv vil blive iværksat i løbet af vinteren.
Tommy Dybbro tilkendegav, at der var tale om en glædelig udvikling og roste kampagnen
fra Danmarks Jægerforbunds side.

Kristian Raunkjær oplyste, at Danmarks Jægerforbund løbende følger op og er enige i, at den
individuelle skudafstandsbedømmelse er afgørende. Den 5.-7. oktober er arrangeret en workshop
om dette med deltagelse af ekspertise fra USA. Det halter stadig for så vidt angår edderfugl og ræv.
Lars Richter Nielsen oplyste, at det på baggrund af rådgivning fra bl.a. vildtkonsulenterne er
besluttet alligevel ikke at afholde roadshows. I stedet arbejdes på en skydeinstruktionsvideo.
14. Saltholdigheden i Ringkøbing Fjord (slusepraksis i Hvide Sande og Tipperadministration)
Ulrik Lorenzen orienterede om baggrunden for de beslutninger, som hidtil er truffet om
slusepraksis ved Hvide Sande og om saltholdigheden i Ringkøbing Fjord. Det grundlæggende
problem er udledningerne af næringsstoffer til fjorden, som giver økologisk ubalance. Den i 1994
vedtagne slusepraksis er vebegrundet og veldokumenteret, men har beklageligvis ikke fungeret i
praksis. Årsagerne hertil, og de nødvendige løsninger er klart belyst i en fælles rappport fra 2001.
Lokalpolitisk er der af flere årsager et ønske om at vende tilbage til en situation med lavere
saltholdighed i fjorden. Ringkøbing Amt har vedtaget, at miljømålsætningerne for fjorden
opretholdes, men at saltholdigheden sænkes. Der mangler imidlertid en miljøkonsekvensvurdering
af amtets forslag, herunder en belysning af mulighederne for at opfylde forpligtelserne i henhold til
vandrammedirektivet og habitatdirektivet. Skov- og Naturstyrelsen er rådgivende for
Trafikministeriet, som ejer af slusen, og for amtet om regionplanlægningen. Situationen er nu, at
amtet skal tilvejebringe den fornødne dokumentation for de miljømæssige virkninger af deres
forslag under inddragelse af offentligheden, og sagen skal behandles på ny i sluseudvalget til marts.
Tipperne, som er en halvø i Ringkøbing Fjord, er udpeget som fuglereservat, og administreres af
Oxbøl Statsstkovdistrikt. Den stigende saltholdighed i fjorden er et problem for nogle fugle (f.eks.
blishøne, skeand og kobbersneppe). Derfor har Skov- og Naturstyrelsen besluttet, at gennemføre et
mindre naturgenopretningsprojekt, som vil sætte de gamle stigborde og kanaler i området ud af
kraft. Projektet har ingen formel sammenhæng med diskussionen om slusepraksis i Hvide Sande.
De fugle, som foretrækker yderligere ferske forhold og en højere vandstand, vil så have fordel af de
nyrestaurerede 2.200 hektar i Skjern enge.
Det var blandt rådets medlemmer en udbredt opfattelse, at problemerne bør løses ved kilden, og
næringsstoftilførslen bør reduceres væsentligt. Endvidere blev det fra flere sider tilkendegivet, at
man bør lytte til de lokale ønsker. På den anden side blev det også påpeget, at beslutningen om
udviklingen i internationale bekyttelsesområder ikke burde overlades til lokal beslutning alene.
Per Ole Olesen foreslog derfor under hensyn til problemstillingens kompleksitet og områdets
internationale betydning, at punktet blev sat på dagsordenen for Rådets næste møde.
15. Fredningen af Æbelø
Kristian Raunkjær henviste til det udsendte materiale og oplyste, at et nyt læserbrev fra Leif Skov
ville blive bragt i næste nummer af Jæger. Danmarks Jægerforbund undersøger p.t. om
Naturklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene, og ønskede at orientere Rådet, da der
er tale om en meget principiel sag. Jagt og vildtforvaltning bør reguleres med hjemmel i jagt- og
vildtforvaltningsloven. Det er urimeligt at indbringe ny forhold i en fredningssag, som Danmarks
Jægerforbund ikke har haft mulighed for at reagere på.

Poul Henrik Harritz og Lars Møller Nielsen redegjorde herefter for sagen som Danmarks
Naturfredningsforening og Aage W. Jensen fonde har oplevet forløbet.
16. Drøftelse af initiativer i Vildtforvatningsrådet på baggrund af Regeringens naturpolitiske
udspil
Jane Lund Henriksen opfordrede Rådet til at overveje, om man skal komme med et indspil til
ministeren i anledning af ministerens udmelding om regeringens sigtelinjer for fremtidens danske
naturpolitik.
Per Ole Olesen foreslog, at udvalget om midtvejsevaluering kunne se på spørgsmålet og forelægge
et eventuelt forslag på næste møde i Rådet
Christian Hjorth og Anders Lassen tilkendegav, at Rådet burde vente indtil der var noget mere
konkret at forholde sig til.
Jens Peter Simonsen oplyste til tidsplanen, at der til efteråret vil blive afgivet en redegørelse til
Folketinget og ved årsskiftet udsendes en handlingsplan for biologisk mangfoldighed og et udkast
til ændring af skovloven i høring.
17. Eventuel vildsvinegenindvandring i Danmark
Poul Henrik Harritz opfordrede til, at Rådet tog stilling til, hvorledes man bør forholde sig hvis
tyske (vildtlevende) vildsvin indvandrer over grænsen. Skal de gældende instrukser om, at vildsvin
skal reguleres opretholdes, eller foreligger der en ny situation. Der var enighed om at drøfte
spørgsmålet på mødet i december. Rådet opfordrede Skov- og Naturstyrelsen til at kontakte
Fødevareministeriet for at få deres vurdering af og dokumentation for risikoen for svinepest.
Anders Lassen bad om at få tilsendt bilagene til Rådets tidligere drøftelser om dette spørgsmål.
18. Udeståender
Punktet blev udskudt til næste møde
19. Eventuelt
Intet

