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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat af møde den 5. december 2002
Referatet blev godkendt med de i bilag 1 fremsatte bemærkninger fra Danmarks
Fiskeriforening.
3. Meddelelser
Formanden orienterede om at forskningsprogrammet vedr. vildtforskning var kommet godt i
gang. Programmets løbetid på 6 år giver gode muligheder for at følge med i, at projektet
skrider planmæssigt frem. Der er planlagt en række workshops, som også vil indeholde en
afrapportering om projektet. Vildtforvaltningsrådets medlemmer er velkomne til at deltage i
disse workshops, som vil finde sted på Vildforvaltningsskolen, Kalø.
De afholdes på følgende datoer: Onsdag d. 19. november 2003, onsdag d. 17. november
2004 og 16. og 17. november 2005.
På baggrund af, at Palle Uhd Jepsen trækker sig tilbage d. 1. april 2003 som leder af
Reservatsektionen og derfor deltog i Vildtforvaltningsrådets møder for sidste gang,
benyttede formanden lejligheden til at takke Palle Uhd Jepsen for sin lange og engagerede
indsats for vildtreservatsagen i Danmark.
I egenskab af tidligere formand for Vildtforvaltningsrådets nu nedlagte Reservatudvalg
tilsluttede Anders Lassen sig denne tak.

Jens Peter Simonsen udtrykte ligeledes sin tak til Palle Uhd Jepsen for hans store indsats,
der bl.a. havde medført, at den sidste jagtlovsrevisions forudsætninger om en fordobling af
reservaternes antal var blevet indfriet til tiden. Nu da denne opgave er løst, er det ikke
styrelsens hensigt at genbesætte stillingen som leder af reservatsektionen. Henrik Lykke
Sørensen bliver tilknyttet Oksbøl Statsskovdistrikt og får opgaven med at forestå den
daglige koordination af statsskovsdistrikternes indsats på reservatområdet.
Lars Richter Nielsen oplyste, at Fødevaredirektoratet havde meddelt styrelsen, at der var
fundet store koncentrationer af bly i nogle muskelprøver direktoratet havde udtaget af
gråænder, der var nedlagt ved jagt.
Bjarne Clausen oplyste, at der tidligere er fundet sådanne store koncentrationer i
muskulaturen på andefugle. Det er svært at lave brugbare analyser af indholdet af bly i
fugle, der har fået indskudt blyhagl i muskulaturen.
Christian Hjorth påpegede, at problemet med den ulovlige brug af blyhagl bør tages op af
jægerne.
Kristian Raunkjær beklagede, at der fortsat finder ulovlig brug af blyhagl sted i forbindelse
med jagt. Danmarks Jægerforbund er imidlertid indstillet på fortsat at oplyse om problemet.
Lars Richter Nielsen og Bjarne Clausen gav tilsagn om at udarbejde en artikel til bladet
"Jæger" om problematikken vedr. ulovlig brug af blyhagl til jagt.
Ulrik Lorenzen redegjorde for forsøgsordningen med jagt på skarv i Ringkøbing Fjord. Der
skydes for få fugle til at jagten kan få nogen målelig effekt. Ulrik Lorenzen meddelte, at
jægerne ønsker at starte beskydningen før d. 1. september for at opnå en større effekt. En
sådan forlængelse af "jagttiden" vil bl.a. medføre øget forstyrrelse, hvorfor rådet ikke kunne
støtte de lokale jægeres ønske.
Poul Henrik Harritz forespurgte om, hvilke ændringer der er sket og påtænkes af finde sted i
sekretariatet. Jens Peter Simonsen svarede hertil at Karin Bruun er overflyttet til et
nyoprettet kontor der skal varetage kvaliteten af styrelsens regeludstedelse og koordinere
styrelsens internationale opgaver. Før fase 2 vedr. ændring af styrelsens struktur
gennemføres, afventes Finansministeriets budgetanalyse. Der forventes derfor ikke at ske
strukturelle ændringer i styrelsen før tidligst efter sommerferien. Lars Gudmand Pedersen
fortsætter derfor indtil videre som chef for Vildtforvaltningskontoret.
4. Forvaltningsplan for rød glente
Formanden bød velkommen til Michael Grell fra Dansk Ornitologisk Forening, som
forelagde det udsendte forslag til en forvaltningsplan for bevarelsen af rød glente. Forslaget
er udarbejdet af DOF med støtte fra bl.a. Aage V. Jensens Fonde.
Grell påpegede særligt i forbindelse med gennemgangen, at den i forvejen fåtallige
ynglebestand på ca. 25-30 ynglepar i begyndelsen af 1990´erne er gået tilbage til
henholdsvis 17 og 18 par i 2001-02.

Der kan være flere årsager hertil fx indirekte forgiftning ved at fuglene spiser forgiftede
mus, ulovlig forgiftning med parathion og nedskydning. Ynglefuglene har desuden en dårlig
ungeprocent. Af tiltag, der kunne iværksættes for at øge bestanden, blev bl.a. nævnt forbud
mod at besidde parathion, vinterfodring og beskyttelse af særlige yngleområder for rød
glente.
Efter Michael Grells gennemgang af forslaget til forvaltningsplan, drøftede rådet planen.
Rådet fandt, at den udgør et godt grundlag for at gå videre med udarbejdelsen af en egentlig
forvaltningsplan for rød glente.
Christian Hjorth fandt, at Miljøministeriet i samarbejde med DOF bør udarbejde en endelig
forvaltningsplan.
Poul Henrik Harritz, Anders Lassen og Palle Uhd Jepsen efterlyste konkrete anbefalinger af,
hvad der kan gøres for at ophjælpe bestanden.
Rådets medlemmer var enige i, at der bør iværksættes en oplysningskampagne i relevante
fagblade vedr. land- og skovbrug og jagt.
Kristian Raunkjær gav tilsagn om spalteplads i "Jæger" om emnet.
Formanden efterlyste mere viden for at kunne udarbejde en effektiv forvaltningsplan.. Han
påpegede, at man tilsyneladende i Wales og Skotland havde haft held med iværksættelse af
forvaltningstiltag, der har haft en positiv indflydelse på bestanden. Palle Uhd Jepsen lovede
at skaffe nærmere oplysninger om iværksatte forvaltningstiltag i Wales.
Jens Peter Simonsen gav tilsagn om, at alle glenter, der findes døde under omstændigheder,
hvor der kan være mistanke om forgiftning, vil blive undersøgt. Der vil blive indgået aftale
med Danmarks Veterinærinstitut om dette. Endvidere vil der, når overvågningprogrammet
NOVANA iværksættes, være mulighed for at følge bestanden af rød glente. Med hensyn til
DOF´s ønske om at forbyde besiddelsen af parathion kunne Jens Peter Simonsen meddele, at
et sådant forbud er under vejs.
Formanden sluttede punktet med at tilkendegive, at DOF har udført et flot arbejde, der giver
et godt grundlag for at komme videre med at gøre en indsats for at øge bestande af rød
glente i Danmark.
5. Drøftelse af ændringer i bekendtgørelserne om jagttid m.v. og vildtskader på baggrund af
oplæg fra arbejdsgruppen vedr. midtvejsevaluering af jagtlovgivningen.
Formanden redegjorde for, at det på baggrund af de møder, der har været afholdt i
arbejdsgruppen, ikke havde været muligt at nå frem til et forslag til de jagttider og regler om
vildtskader, som alle medlemmerne af arbejdsgruppen kunne tilslutte sig.
Der forelå på nuværende tidspunkt to indstillinger. Den ene fra Danmarks Jægerforbund og
Dansk Ornitologisk og den anden fra Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og De
Danske Landboforeninger. Formanden meddelte, at han havde søgt at mægle mellem

parterne for at nå et kompromis. Det var imidlertid ikke lykkedes. Formanden foreslog på
den baggrund, at de to forslag blev sendt til ministeren.
Da der ikke sås at være nogen mulighed for at blive enige om et fælles forslag, besluttede
rådet at følge formandens indstilling og vedtog endvidere, at der ikke skulle refereres til de
enkelte medlemmers bemærkninger om forslagene i referatet fra mødet. Rådet konstaterede
endvidere, at der var enighed om de fleste ændringsforslag.
Det blev besluttet, at arbejdsgruppen skulle have forslag til lokale jagttider tilsendt for evt.
bemærkninger, før det samlede forslag sendes i høring.
6. Orientering om og evt. drøftelse af det videre arbejde vedr. midtvejsevalueringen af de
øvrige bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning
Formanden redegjorde for, at arbejdsgruppen foreløbig har aftalt møde d. 26. maj 2003 for
at diskutere de øvrige bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning.
Formanden gennemgik indstillingen af 27. juni 2002 fra "Køkkenbordsgruppen" og
konstaterede, at der allerede var taget initiativer og yderligere vil blive taget vedr. de emner,
der er nævnt i indstillingen. På næste møde i arbejdsgruppen vil bl.a. jagtetiske regler, som
bl.a. kan indarbejdes i jagtlejekontrakter blive drøftet i lighed med DOF´s liste over
konkrete forslag til bekendtgørelsesændringer. Punkt 14 på dagsordenen vedr. et symposium
om engens fugle er ligeledes en opfølgning på "Køkkenbordsgruppens" indstilling.
7. Indvandring af vildsvin
Lars Richter Nielsen orienterede om, at fødevareministeren i et brev til miljøministeren har
givet udtryk for, at vildtlevende vildsvin i Danmark kan udgøre en væsentlig risiko for at
svinepest kan opstå og spredes. Fødevareministeren ønsker derfor, at Miljøministeriet
opretholder kravet om, at vildsvin på den fri vildtbane skal bortskydes. Miljøministeren har
givet fødevareministeren tilsagn om, at denne praksis opretholdes. Rådets medlemmer tog
det meddelte til efterretning.
8. Kronvildtforvaltning
Ulrik Lorenzen orienterede om, at arbejdsgruppen vedr. kronvildtforvaltning efter dens nye
personsammensætning, havde holdt møde i marts måned. Gruppen skulle mødes igen d. 9. april
2003. Arbejdet indtil nu lovede godt for, at der kan opnås enighed om fastsættelsen af jagtetiske
regler for kronvildtjagten i Danmark og forvaltningen af kronvildtet særligt i forhold til land- og
skovbrug.
Lars Richter Nielsen nævnte, at såfremt der ønskes budskaber ud til jægerne vedr. kronvildtjagt i
"Vildtinformation 04" skal disse foreligge senest i løbet af november måned 2003.
9. Aftale mellem SNS og DVI om undersøgelser vedr. vildtsygdomme
Lars Richter Nielsen orienterede om, at der vil blive indgået en aftale som den tidligere
mellem DVI og SNS om undersøgelse af dødfundet vildt.

Grunden til, at den ikke allerede var indgået, er, at SNS har afventet et notat fra DVI.
Notatet er imidlertid nu modtaget i SNS. Det fremgår af notatet, at DVI gerne vil have
indsendt flere dyr. I den forgangne 1-års periode har DVI fået tilsendt ca. 500 dyr. Ønsket
ligger på ca. 1.000 dyr. DVI´s notat vil blive udsendt med referatet fra rådsmødet til
medlemmerne til orientering.
10. Handlingsplan vedr.mørkbuget knortegås (African-Eurasien Waterbird Agreement)
Henning Noer oplyste, at han endnu ikke havde modtaget svar på de spørgsmål han havde
rejst overfor sekretariatet i Bonn og som England også har stillet. Henning Noer var vidende
om, at aftalen havde været diskuteret på et nyligt afholdt møde mellem Danmark, Holland
og Tyskland i Vadehavssammenhæng. Han havde dog endnu ikke modtaget oplysninger om
resultatet.
11. Forslag til etablering af vildtrefugier eller fristeder
Jens Peter Simonsen meddelte, at ministeren er positiv overfor DOF´s forslag, og at det kan
afprøves i forbindelse med det kommende forskningsprojekt om vildt og forstyrrelser. Han fastslog
endvidere, at § 27 i naturbeskyttelsesloven ikke kan anvendes generelt til at lukke for
offentlighedens adgang til visse områder.
Christian Hjorth fremhævede, at det på grund af høringsfrister tager for lang tid at iværksætte et
forbud mod at færdes i nærheden af sjældne rovfugles redetræer. Private skovejere er generelt
positive overfor frivilligt at indføre færdselsforbud ved redetræerne. Han fandt, at den eksisterende
lovgivning bør ændres nu i forbindelse med den igangværende revision, så der bliver mulighed for
hurtigere at oprette færdselsforbud i nærheden af de nævnte redetræer.
Poul Henrik Harritz påpegede, at hvor "de store vingefang" slår sig ned og etablerer reder, bør der
være mulighed for midlertidig afspærring. Endvidere bør der i forbindelse med
vildtforskningspakken på 25 mio. kr. og pilotprojekterne vedr. nationalparker gøres forsøg med
færdselsrestriktioner i kerneområder.
Jane Lund Henriksen fandt det rigtigt, at der skabes grundlag for en hurtig indgriben. Hun havde
dog ikke mandat til at støtte et generelt forbud for publikum til at færdes i nærheden af sjældne
rovfugles redetræer.
Med henvisning til en konkret sag vedr. et par firskeørne, hvis redetræ var blevet fældet, nævnte
Lars Møller Nielsen behovet for hurtigt at kunne gribe ind.
Anders Lassen fandt det en god idé at forsøge at indgå frivillige fredningsaftaler med de relevante
grundejere.
Kristian Raunkjær understregede, at de nødvendige juridiske redskaber bør skabes nu, hvor både
skovloven, naturbeskyttelsesloven og bekendtgørelserne under jagtloven er under revision. Der er et
klart behov for at kunne gribe hurtigt ind.

Christian Hjorth påpegede, at det også er vigtigt at afprøve, hvilken indflydelse det at skabe fred i et
område kan få for fuglebestanden i områder, hvor der ikke i forvejen findes væsentlige
fugleinteresser.
Bjarne Clausen støttede Christian Hjorts synspunkt.
Poul Henrik Harritz fandt, at der først bør iværksættes forsøg, der viser, hvilke resultater der kan
komme ud af at indføre forstyrrelsesfri kerneområder, inden der skabes et lovmæssigt grundlag for
at etablere sådanne områder.
Christian Hjorth fandt det vigtigt, at der skabes mulighed for at etablere natur/vildtlommer hvor
færdsel begrænses/forbydes.
Formanden støttede Christian Hjorth i dette synspunkt.
Søren Eis nævnte, at det burde vurderes nærmere, i hvilket omfang jagtlovens mulighed for at
oprette vildtreservater kan bruges som juridisk instrument til at opnå nogle af de
beskyttelsesmodeller, som rådet havde drøftet.
Jens Peter Simonsen gav tilsagn om, at det vil blive vurderet i forbindelse med revisionen af
naturbeskyttelsesloven om reglerne for høringsfrister bør ændres, så der hurtigere end tilfældet er i
dag kan indføres forbud mod at færdes ved sjældne rovfugles redetræer.
Rådet hilste dette velkomment og formanden bad sekretariatet om, at emnet bliver sat på
dagsordenen for det kommende møde i rådet. I forbindelse hermed bad formanden SNS om
nærmere at overveje mulighederne for at anvende vildtreservatinstrumentet.
12. Slutrapport fra DMU om anskydningsproblematikken – Hvornår bør den foreligge?
Christian Hjorth påpegede, at det i Vildtforvaltningsrådets handlingsplan for nedbringelse af antallet
af anskydninger var forudsat, at der efter 7½ år skulle konkluderes vedr. de opnåede resultater. Nu
er der gået 6 år. Han efterlyste i den forbindelse, hvornår en endelig rapport om
anskydningsproblematikken udarbejdes.
Henning Noer svarede hertil, at der efter hans vurdering er behov for en løbende vurdering. I 2001
spurgte DMU Vildtforvaltningsrådet. Rådet var indforstået med, at tallene for anskydning af
kortnæbbet gås skulle følges 5-8 år før der var tilvejebragt et rimeligt grundlag for at konkludere.
Henning Noer var dog indstillet på at DMU udarbejder en mere konkluderende rapport vedr. hele
anskydningsproblematikken til rådets møde i december 2003.
Christian Hjorth efterlyste en afsluttende rapport til dec. 2004.
Formanden fastslog, at anskydningsproblematikken også bør følges efter dec. 2004.
Henning Noer oplyste, at anskydningstallene vedr. gås og edderfugl stadig er for nedadgående. Om
tilfældet er det samme for ræv, forventer DMU at kunne afrapportere i løbet af sommeren 2003.
Han nævnte endvidere de mange aspekter i anskydningsproblematikken, hvor bl.a. også jagtformen
kan have betydning.

Kristian Raunkjær fandt, at der er sket meget på området. Der er ydet en stor informationsindsats
særligt med udgangspunkt i DMU´s værdifulde statusrapporter. Han nævnte endvidere, at det er
svært at påvise hurtige resultater i forbindelse med arter, der kan leve i mange år, som det er
tilfældet med både kortnæbbet gås og edderfugl.
Han fandt endvidere, at få indskudte hagl i et stykke vildt ikke nødvendigvis er et problem for det
pågældende dyr. Der må anlægges et realistisk niveau for en acceptabel anskydningsprocent. En
anskydningsprocent på 0 kan ikke opnås for vildt, der jages.
Poul Henrik Harritz foreslog, at der afrapporteres fra DMU til rådets møde i december 2003. Der vil
så til det tidspunkt blive mulighed for at drage en delvis konklusion.
Formanden konkluderede, at der hvert år til rådets decembermøde er behov for at gøre status i
forhold til rådets handlingsplan mod anskydninger.
13. Reservatovervågning
Jens Peter Simonsen orienterede om at DMU´s overvågningsprogram vedr. reservaterne skal
afrapporteres inden sommerferien. Styrelsens overvågningsprogram overgår herefter næste år til
NOVANA. Det er styrelsens vurdering, at der ikke længere er behov for en så intensiv overvågning
af reservaterne som tilfældet hidtil har været. Det er styrelsens hensigt at lægge en del af
overvågningen ud til brugergrupperne. De data som i den forbindelse indsamles, skal også kunne
bruges af DMU. Jens Peter Simonsen oplyste endvidere, at det er distrikternes ansvar at indkalde
brugergrupperne til møder om overvågning af reservaterne.
Henning Noer tilkendegav, at fødegrundlaget og vandstanden har været problematisk i flere
reservater. Omfattende data vedr. de enkelte reservater vil foreligge inden sommerferien. De vil
være at finde på DMU´s hjemmeside. De landsdækkende midvintertællingerne fra fly af vandfugle
vil finde sted hvert 3. år og flyovervågnng af fældende vandfugle vil finde sted hvert 6. år.
14. Planlægning af rådets 2. møde i 2004 og symposium om engfugle i september 2003.
Det blev besluttet at fastsætte rådets ekskursion til Vennerslund Gods vedr. opdræt og
udsætning af fasaner til 21. juni 2004. Der vil ikke blive afholdt møde i forbindelse med
ekskursionen.
Symposiet om engfugle afholdes på Vildtforvaltningsskolen på Kalø d. 8. september 2003.
DOF og SNS står for programmet. Det blev endvidere vedtaget at afholde møde den 30.
april 2004 med ekskursion til Tøndermarsken den 1. maj. 2004.
Vedr. mødet i august 2003 blev det vedtaget, at der afholdes ekskursion til Agger Tange d.
23. august og møde i rådet dagen før den 22. august. Ekskursionen planlægges af distriktet i
samarbejde med Vildtforvaltningskontoret og DOF.
15. Udeståender
Der fandtes ikke at være udeståender.

16. Eventuelt
Der var ingen punkter under "Eventuelt".

