Referat af møde den 20. august 2004
Endelig – godkendt på VFR-mødet 7. december 2004
DELTAGERE:
Fra Vildtforvaltningsrådet:
Per Ole Olesen, formand
Anders Lassen, De danske Landboforeninger
Jens Hangaard Nielsen, Danmarks Jægerforbund
Poul Hald Mortensen, 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 Krogh, Danmarks Fiskeriforening
Fra Skov- og Naturstyrelsen:
Anne-Marie Rasmussen (til og med punkt 6)
Lars Gudmand Pedersen
Sandor Hestbæk Markus Ulrik Lorenzen
Søren Eis
Jarl Krausing
Karsten Due Jensen (referent)

Fra Danmarks Miljøundersøgelser
Henning Noer
Henrik Sandbæk
Afbud
Kristian Raunkjær, Poul Henrik Harritz og Tommy Dybbro havde meddelt afbud.
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat af møde den 30. april 2004

3. Meddelelser: a. Formanden, b. Sekretariatet, c. Andre
4. Kronvildtforvaltningsplanens fremtid; Til beslutning
5. Mere om forvaltningsplanen for kronvildt, herunder orientering om status for igangsætning
af de regionale arbejdsgrupper og de jagtetiske regler, erfaringer fra Nordtyskland med
tilskud til naturvenlig drift, Landdistriktprogrammet og EU-støtte til naturformål, jfr. Rådets
korrespondance med miljøministeren; Til drøftelse.
6. Jagt på opdrættet og udsatte fasaner m.m. – opfølgning af besigtigelsen på Vennerslund.
Nedsættelse af arbejdsgruppe om undersøgelse af behov for nye tiltag på
vildtforvaltningsområdet, f.eks. behov for etiske regler for indfangning, udsætning og jagt
på fasaner mm; Til beslutning.
7. Arbejdsgruppen om smitterisiko fra vildtlevende vildsvin – Orientering ved projektleder
dyrlæge Lis Alban fra Danske Slagterier; Til orientering.
8. Høring af Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om 'Finansiering af
Natura 2000' [KOM (2004) 431 endelig]; Til beslutning
9. Høring om udpegning af nyt fuglebeskyttelsesområde på havet i den sydlige Nordsø; Til
beslutning
10. Skydetårne og skydestiger, SNS’s forslag til bestemmelser; Til drøftelse
11. DMU’s arbejdsprogram 2005 (DMU); Til drøftelse.
12. Budget for jagttegnsmidler 2005; Til orientering.
13. Efter 25 år: Medlemmernes forventning til det rådets fremtidige arbejde
14. Udeståender
15. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Per Ole Olesen bød velkommen til alle og særligt til Jens Hangaard Nielsen som afløser for
Kristian Raunkjær, Poul Hald Mortensen som afløser for Poul Henrik Harritz og til tidligere
sekretær for Vildtforvaltningsrådet Søren Eis. Tommy Dybbro havde meddelt forfald og Henrik
Sandbæk ville blive en time forsinket.
Per Ole Olesen gik herefter over til dagsordenen og foreslog følgende ændringer i rækkefølgen:
Pkt. 4 og 5 drøftedes under eet og pkt. 8 og 9 byttede plads med pkt. 11 og 12. Jane Lund
Henriksen spurgte, hvorfor hendes dagsordensforslag om mulighederne for at fremme vildtet og
naturoplevelserne via de aktuelle EU-støtte-ordninger var beskåret. Per Ole Olesen svarede, at
emnerne var indeholdt i dagsordenens pkt. 5. Dagsordenen blev derefter godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat af møde 30. april 2004
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3. Meddelelser
Per Ole Olesen orienterede om Forskningspakken Vildt og Landskab. De 4 delprojekter kører som
planlagt. Der afholdes en workshop den 17. og 18. november 2004 på Kalø som Rådets medlemmer
vil blive inviteret til. Per Ole Olesen anmodede Jane Lund Henriksen og Henning Noer om –
såfremt det var muligt – at redegøre for, om Friluftsrådets indkaldte projektforslag om et flerårigt

studie "Feltundersøgelse over effekter af friluftsaktiviteter på naturen i Danmark" eventuelt
overlapper Forskningspakkens delprojekt 2 om "Forstyrrelse af vildt i relation til adgangsforhold i
skoven, det åbne landskab og de bynære naturarealer". Jane Lund Henriksen oplyste, at
Friluftsrådet efter indhentning af forslag p.t. forhandler om eventuelle tilpasninger af projektet.
Henning Noer oplyste, at DMU og Skov og Landskab i et samarbejde havde budt på Friluftsrådets
projekt og at han forventede at kunne oplyse mere på Rådets næste møde.
Sekretariatet v/Anne-Marie Rasmussen indledte med at oplyse, at den nye miljøminister endnu
ikke har haft lejlighed til at melde ud om sit syn på området jagt og vildtforvaltning. Anne-Marie
Rasmussen orienterede endvidere Rådet om, at Ringkøbing Amt nu har besluttet at meddele en
tidsubegrænset dispensation til bæverne. Forvaltningsplanen for bæver skal ajourføres i lyset heraf..
Lars Gudmand Pedersen oplyste, at SNS havde fulgt op på Knud Flensteds forslag på VFR-mødet
30. april 2004 om yderligere adgangsregulering pga af ynglende gråsæl på Rødsand. SNS vil foreslå
en tilpasning af fredningens udstrækning pga sandets flytning nordpå og en øget adgangsregulering
ved bl.a. adgangsforbud i februar måned. Om skarv-sagen oplyste Lars Gudmand Pedersen, at der
på baggrund af henvendelsen fra 4 fiske-organisationer har været afholdt møde med den nu tidligere
miljøminister. Det blev besluttet - inden for rammerne af den eksisterende skarv-handlingsplan - at
se på om det er muligt i lidt større udstrækning at imødekomme fiskeri-interesserne. Der er nedsat
en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe med fiskeriorganisationer, Dyrenes Beskyttelse, DOF og DJ i
SNS som i september 2004 skal aflevere forslag herom til miljøministeren. På spørgsmål fra Peter
Petersen oplyste Lars Gudmand Pedersen, at i og med, at miljøministeren fastholder
handlingsplanen for skarv er det ikke fundet nødvendigt at inddrage Vildtforvaltningsrådet. SNS har
orienteret formanden herom.
Jarl Krausing redegjorde for arbejdet i arbejdsgruppen i Skov- og Naturstyrelsen om Rød Glente
og om Rovfugle-kampagnen, som begge skrider frem planmæssigt. I relation til den røde glente har
arbejdsgruppen med deltagelse af DOF, Amtsrådsforeningen og Zoologisk Museum
(ringmærkningscentralen) defineret en disposition for en handlingsplan, der har som målsætning af
sikre en ikke unaturlig lav bestand af rød glente i Danmark. Handlingsplanens afsnit er nu ved at
blive forfattet og der sigtes mod endelig færdiggørelse af handlingsplanen i indeværende år. For så
vidt angår rovfuglekampagnen, er DOF og SNS i færd med at tilrettelægge de specifikke tiltag som
de to organisationer henholdsvis hver især – og sammen – vil gennemføre som led i
oplysningskampagnen. Vildtforvaltningsrådets medlemmer har tidligere tilbudt at stille
medlemsblade til rådighed for de artikler m.m., som kampagnen omfatter. I løbet af efteråret vil
DOF/SNS henvende sig til Vildtforvaltningsrådets medlemmer med konkrete forslag hertil.
Om risikoen for fældefangst af rovfugle, som DOF på sidste VFR-møde havde ønsket undersøgt,
oplyste Lars Gudmand Pedersen, at SNS - bl.a. efter kontakt til det svenske Naturvårdsverket ikke kan finde eksempler på anvendelige fælder, hvor rovfugle ikke kan gå i. Heller ikke i Sverige
findes der "rovfuglefrie fælder". Det afgørende for risko for fejlfangst af rovfugle synes entydigt at
være fodervalget. Kød og døde dyr bør klart undgås. . SNS vil informere herom og fortsat trække på
erfaringerne og eksperter fra Sverige og vil løbende orienterer VFR om sagen. Sandor Hestbæk
Markus oplyste, at erfaringsmæssigt har det vist sig, at en musvåge vil kunne gå i en fælde opsat til
fangst af f.eks. mink, kat eller ræv. Anders Lassen fandt det var nødvendigt med tillid til, at
problemet med fejlfangst af rovfugle blev løst ved genudsætning. Lars Gudmand Pedersen
oplyste endvidere om et direktivforslag fra EU om certificering af fælder til "human fældefangst" af
visse pelsdyr. Når forslaget foreligger vil det blive sendt i høring i bl.a. de organisationer, der er
repræsenteret i VFR.

Lars Gudmand Pedersen redegjorde for arbejdet i SNS med undersøgelsen af den vildtlevende
bestand af amerikansk mink i Danmark. DMU har efter anmodning fra SNS gennemført en
undersøgelse, der bl.a. belyser tilstedeværelse af amerikansk mink i dansk natur, minkens biologi og
økologi. Afrapporteringen af undersøgelsen foreligger i udkast. Den endelige rapport vil desuden
indeholde forslag til forvaltning med henblik på at reducere den vildtlevende minkbestand. SNS
arbejder pt på gøre forvaltningsdelen operationel ved bl.a. at foreslå konkrete tiltag der kan opfylde
formålet. Arbejdet forventes færdigt i efteråret 2004 og vil blive forelagt VFR enten skriftligt eller
senest på mødet i december 2004. Bjarne Clausen oplyste, at det var hans erfaring, at mink havde
en dramatisk effekt på fuglelivet, bl.a. ynglende lappedykkere, blishøns og svaner er stærkt udsatte.
Minkbekæmpelse bør derfor være en integreret del af dansk naturforvaltning og det er vigtigt, at
aflivningen af mink sker på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde. Poul Hald-Mortensen var enig
i, at undslupne amerikanske mink tilsyneladende var årsag til undertiden voldsomme tilbagegange i
lokale, ynglende vandfuglebestande. Per Ole Olesen konkluderede, at forvaltningen af mink var et
emne der skulle på dagsordenen på december-mødet.
Jarl Krausing redegjorde for arbejdet med at højne indberetningsprocenten for vildtudbyttet,
herunder bl.a. om de norske erfaringer, der via en strafafgift for ikke-indberettende jægere havde
resulteret i retablering af en meget høj indberetningsprocent. Arbejdsgruppen sigter mod at opstille
flere forskellige løsningsmodeller bilagt gruppens anbefalinger. Arbejdsgruppen regner med at
kunne afrapportere på VFR-mødet i december.
Christian Hjorth spurgte til en række udeståender, som SNS skulle følge op på, herunder
revidering af en række bekendtgørelser og regulering af invasive arter som nilgæs, skarvand og sort
svane. Lars Gudmand Pedersen lovede at udarbejde en status til næste møde over eventuelle
uafsluttede sager ift. VFR. Efter en længere drøftelse af reguleringsmulighederne – på statens
arealer og privat ejendom - af de invasive arter konkluderede Per Ole Olesen, at det juridiske
grundlag for reguleringen er tilstede og at der er et ønske fra medlemmerne om at punktet tages op
på mødet i december.
Peter Petersen pegede på det problem, at afgræsningen af store engarealer forsvinder i takt med
den ændrede landbrugsdrift. Omlægninger i landbruget får konsekvenser for den danske natur på
grund af tilgroning og dermed ændringer af den flora og fauna der er betinget af afgræsningen.
Anders Lassen og Lars Møller Nielsen var enige i, at dette var et vigtigt emne for VFR og fandt
behov for udarbejdelse af en status over hvilke konsekvenser den mindre afgræsning har for den
danske natur. Bl.a. kunne tilbagegangen for engfugle og padder ses som en direkte konsekvens
heraf. Jane Lund Henriksen fandt det på tide, at der blev set på EU’s landbrugsordningers
konsekvenser for den danske natur. Anne-Marie Rasmussen oplyste, at SNS også var meget
opmærksom på denne problemstilling, og at den mindre afgræsning indgik som emne i forbindelse
med nationalparkovervejelserne og i Miljøministeriets overvejelserne om indput til fornyelse af
landdistriktprogrammet. Anne-Marie Rasmussen foreslog, at SNS redegør for problematikken på
næste VFR-møde. Jane Lund Henriksen foreslog, at man også inviterede en kyndig person fra
Fødevareministeriet. Per Ole Olesen konkluderede, at emnet er et dagsordenspunkt på decembermødet.
Ad 4. og 5. Kronvildtforvaltningsplanens fremtid mm.
Per Ole Olesen konstaterede indledningsvis, at det ikke er lykkedes at etablere en privat finansieret
forsikringsordning for markskader forårsaget af kronvildt. Per Ole Olesen konstaterede endvidere,

at VFR i den fremtidige diskussion kunne lægge til grund, at Rådet er enig om, at der skal tilvejebringes en kompensationsordning for kronvildtforvaltning i Danmark, og at VFR derfor arbejder
videre med forvaltningsplanen. På forslag fra Jane Lund Henriksen om et moratorium for jagt på
kronhjort i september måned indtil der er balance i krondyrenes alders- og kønssammensætning
fandt Per Ole Olesen, at dette emne måtte ses i sammenhæng med forvaltningsplanen.
Lars Gudmand Pedersen redegjorde for det hidtidige arbejde med at gennemføre de delbeslutninger som VFR havde anbefalet på sidste møde: SNS har udpeget 7 regionale kronvildtsområder
over hele landet og Danmarks Jægerforbund udpeger snarest formændene for grupperne. Indtil der
foreligger en forvaltningsplan med en national målsætning nedsættes dog ikke grupper på Bornholm
og Fyn, hvor der ikke findes fritlevende kronvildt. De jagtetiske regler for kronvildt markedsføres
lokalt. Per Ole Olsen bad Jægerforbundet følge udviklingen og melde tilbage til SNS hvis/når, der
er ønsker om at nedsætte grupper på Fyn eller Bornholm.

Peter Petersen fandt, at sammensætningen af grupperne bør ændres, idet familielandbruget ikke er
godt nok repræsenteret. Anders Lassen svarede hertil, at dette ikke var en sag for VFR.
Landbrugets og skovbrugets organisationer har selv aftalt fordelingen af deres 3 pladser i grupperne
og må derfor også selv drøfte en eventuel ændring heraf. Lars Møller Nielsen oplyste, at
fordelingen af pladser har været aftalt siden november 2003, men at skovbrugets repræsentant ofte
også vil repræsentere landbrugets interesser i kronvildtforvaltningen. Per Ole Olesen konkluderede,
at fordelingen af pladser mellem skov- og landbrugets interesser er en intern diskussion der ligger
udenfor VFR.
Peter Petersen fandt, at det er nødvendigt også at udpege krondyrgrupper på Fyn og Bornholm,
idet det jo var planen, at fremme udviklingen af krondyrbestanden i hele landet. Poul HaldMortensen støttede dette synspunkt med henvisning til, at kronvildtforvaltningsplanen dermed var
fremtidssikret og at det under alle omstændigheder ville være hensigtsmæssigt, at grupperne på Fyn
og Bornholm kunne arbejde med en tilsvarende tiltrængt landsdækkende plan for dåvildt der
forekommer på begge øer. Lars Gudmand Pedersen svarede, at der ikke eksisterer en
forvaltningsplan for kronvildt pt. Udpegning af grupper på Fyn og Bornholm er derfor sat i bero, da
der ikke eksisterer en plan for etablering af kronvildt i Danmark, og dermed heller ikke på Fyn og
Bornholm. SNS har besluttet at afvente at en kronvildtforvaltningsplan iværksættes over hele
landet. Anders Lassen var enig i dette synspunkt. Beslutning om etablering af grupper på
Bornholm og Fyn ville forgribe forvaltningsplanen. Lars Møller Nielsen henviste til, at grupperne
er "faglige" grupper, hvorfor han henstillede til, at alle repræsentanter udpeget af organisationerne
besidder en vis viden om sagen. Jane Lund Henriksen nævnte, at Friluftsrådet mener, at
beslutninger om kronvildt bør ligge i Vildtforvaltningsrådet og skovbrugerrådene.
Jens Hangaard Nielsen henviste til, at der i Nordtyskland arbejdes med kronvildtforvaltningsplaner, hvor samarbejde over grænsen indgår. På den tyske side kan man ofte se kronvildt. Jens
Hangaard Nielsen fandt, at krondyrgrupperne ikke burde være udelukket fra at drøfte f.eks. dåvildt
og intet bør være til hinder for, at selvbestaltede grupper - uden formelt ophæng - etablerer sig på
Bornholm og Fyn. Poul Hald Mortensen var enig i, at Fyn og Bornholm bare kunne etablere
uformelle grupper. Lars Møller Nielsen understregede VFR’s beslutning om, at
kompensationsordningen skal på plads inden en forvaltningsplan iværksættes, men at dette ikke
udelukker, at interesserede mennesker på Bornholm og Fyn kunne drøfte sagen.

Efter Rådets drøftelse af mulighederne for i enighed at anbefale en eventuel generel tilladelse til
jagt ½ til 1 ½ time før solopgang og det samme efter solnedgang, såkaldt "natjagt", og mulighed for
regulering af kalve i september konkluderede Per Ole Olesen, at VFR nu - i lyset af den tidligere
miljøministers svar om anvendelse af EU-midler til kompensation for krondyrenes markskader –
igen bør henvende sig til miljøministeren. Da både Fødevareministeriet og Miljøministeriet har fået
nye ministre må tiden være inde nu. Jane Lund Henriksen henstillede, at VFR nu anbefalede et
september-moratorium for regulering på hjort. Per Ole Olesen fandt ikke der var flertal herfor.
Jane Lund Henriksen understregede, at Friluftsrådet ønsker et sådan moratorium.
Ad 6. Jagt på opdrættede og udsatte fasaner mm
Per Ole Olesen indledte med at rose arrangementet og mødet på Vennerslund. Det udsendte udkast
til kommissorium for arbejdsgruppen blev herefter drøftet. På Bjarne Clausens forslag blev det
besluttet, at arbejdsgruppen ikke skulle beskæftige sig med hold eller opdræt af fuglene, da dette
område ikke henhører under Miljøministeriets og VFR’s område – det henhører under
Fødevaredirektoratet under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. På Poul Hald
Mortensens forslag blev det præciseret, at de fugle det drejede sig om var: fasaner, agerhøns og
gråænder. Per Ole Olesen konkluderede, at arbejdsgruppens kommissorium ændres, således at hold
og opdræt ikke indgår og det præciseres, at gråænder indgår i undersøgelserne på lige fod med
fasaner og agerhøns. Der var enighed om, at Per Ole Olesen skulle være formand for
arbejdsgruppen og at alle organisationer i VFR, der ønskede at deltage, skulle udpege et medlem.
Ad 10. Skydetårne og skydestiger
Lars Gudmand Pedersen redegjorde for det hidtidige forløb af arbejdet i SNS med fastsættelse af
nye regler for jagt fra skydetårne og skydestiger. Det udsendte udkast til bestemmelser blev drøftet.
Anders Lassen fandt at forslaget kunne accepteres, såfremt den gældende bestemmelse for jagt fra
permanent opstillede skydetårne i skov fastholdes. Peter Petersen fandt det meget uheldigt, at
skydestiger med "bagben" kunne omfattes af krav om byggetilladelse og landzonetilladelse. Lars
Gudmand Pedersen oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at en skydestige kunne være udstyret
med mere end to ben (støtteben) uden at opstillingen ville være omfattet af krav om byggetilladelse
og dermed landzonetilladelse. Dette kunne være tilfældet, hvis skydestigen kun var opstillet når den
anvendes eller i meget kort tid. Lars Gudmand Pedersen understregede, at det var bygningsmyndigheden der var kompetent myndighed på området.
Efter en længere drøftelse af reglerne om byggetilladelser og planlovens landzonebestemmelser
tilsluttede Rådet sig i enighed det udsendte forslag med den af Anders Lassen foreslåede rettelse.
Ad 7. Arbejdsgruppen om smitterisiko fra vildtlevende vildtsvin
Dyrlæge Lis Alban redegjorde for projektet og svarede på diverse spørgsmål fra Rådet.
Arbejdsgruppen vil aflevere sin rapport i december 2004, hvorefter VFR vil få den forelagt til
orientering. Per Ole Olesen takkede Lis Alban for en informativ og oplysende redegørelse om
arbejdet i arbejdsgruppen.
Ad 11. DMU’s arbejdsprogram

Per Ole Olesen indledte med at tilkendegive, at VFR er glade for orienteringerne om, hvilken
DMU-projekter der er på vej på jagt- og vildtforvaltningsområdet. Formålet er således at høre
VFR’s bemærkninger til de kommende planer. Det udsendte arbejdsprogram for 2005 blev herefter
drøftet. Christian Hjorth mente ikke der var de store ændringer i programmet ift 2004 og savnede
bl.a. et tilsagn om at anvende mere forskning på engfugleproblematikken. Per Ole Olesen oplyste,
at det næppe er mere forskning der er nødvendigt, men handling, især på landbrugsområdet.
Christian Hjorth accepterede dette og spurgte til spillerummet for forslag til nye projekter. Henrik
Sandbæk tilkendegav, at DMU lytter til alle forslag og at der er spillerum for at foreslå nye
projekter. Henning Noer gav Christian Hjorth ret i, at der ikke er store ændringer ift 2004programmet, men påpegede at dialogen er nyttig, og at den eksempelvis har resulteret i et
samarbejde mellem DOF og DMU omkring videnskabelig publicering af undersøgelser af engfugles
økologi. På Forslag fra Christian Hjorth udtalte Rådet enighed om, at projekter om udsætning og
bæredygtighed bør prioriteres højt. På forespørgsel tilkendegav Henning Noer, at et notat med en
udredning vedr. de økologiske principper for etablering af jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder på
land ville kunne foreligge i sommeren 2005.
Bjarne Clausen tog minkundersøgelserne op og mente, at der var behov for mere viden på dette
område. Lars Gudmand Pedersen mente som svar herpå ikke, at nye undersøgelser er nødvendig
for, at SNS kan udarbejde en handlingsplan for reduktion af bestanden af vildtlevende mink i den
danske natur. Anders Lassen fandt det rimeligt, at VFR drøfter arbejdsprogrammet, men at VFR
skal afholde sig fra at stille urimelige krav til projektforslag.
Christian Hjorth udtalte sin kritik af et DMU-forskningsforsøg på Tipperne i Ringkøbing Fjord
om øget offentlig adgang. Forsøget foregår i det allerbedste engfugleområde med ugunstige
bevaringsstatus for to arter i tilbagegang – endda i yngletiden. Henning Noer redegjorde for
baggrunden for projektet og henviste bl.a. til, at det er regeringens politiske ønske om øget adgang
til færdsel i naturen og at viden på området mangler. Formålet med projektet er at belyse, om øget
færdsel i området vil have negative effekter på vadefugles ynglesucces. Der er tale om et
pilotprojekt under kontrollerede forhold, hvor en mindre del af området i en tre måneders periode
bliver udsat for øget færdsel til fods. Der er ikke tale om øget offentlig adgang, DMU-medarbejdere
udfører selv forstyrrelserne for at se om der er negative effekter på fuglelivet. De sårbareste
områder holdes udenfor. Hvis negative effekter registreres så stoppes forsøget straks. Ulrik
Lorenzen tilføjede, at årsagen til forsøget også skal ses i lyset af at der et permanent pres fra
befolkningen for at opleve Tipperne. Det lokale brugerråd er hørt og ønsker større adgang.
Statsskovdistriktet er åben herfor og undersøger sammen med DMU om det kan lade sig gøre at
give øget adgang. Forsøget, der ikke i år omfatter forstyrrelser fra offentligheden, skal også ses i
lyset af, at vi i Skov- og Naturstyrelsen gerne ser vores arealer brugt mest mulig, hvilket er det
centrale i det velfærdskoncept vi arbejder efter. Benyttelsen skal dog som altid afvejes mod
beskyttelsen af det aktuelle areal. Formelt er der helt generelt adgang forbudt til Tipperne, hvilket
vil sige at yderligere offentlig adgang til Tipperne forudsætter at Bekendtgørelse om fredning og
vildtreservat i Ringkøbing Fjord skal ændres af ministeren.
Ad 12. Budget for jagttegnsmidlerne 2005
Jarl Krausing redegjorde for budgettet og nævnede bl.a., at budgettet for den kommende år
allerede på nuværende tidspunkt synes ganske stramt. Først i år 2009, når den integrerede
forskningspakke bringes til afslutning, vil der igen være mere luft i budgettet. Rådet stillede diverse
opklarende spørgsmål til budgettets opbygning som Jarl Krausing besvarede, herunder baggrunden

for at en del af jagttegnsmidlerne anvendes på lovadministration. Jane Lund Henriksen spurgte,
hvor lang løbetiden var på den aftale, den forhenværende miljøminister indgik med Danmarks
Jægerforbund om jagtrelateret anvendelse af jagttegnsmidlerne. Lars Gudmand Pedersen oplyste,
at der er indgået en aftale for en seksårs periode. 16,5 mio. kr. er øremærket til anvendelse i
Naturforvaltningsrådet. Per Ole Olesen udtrykte ønske om, at VFR modtog en redegørelse om
anvendelsen af Naturforvaltningsrådets midler og også gerne et budget herom. Christian Hjorth
fandt at dette bør afhandles i Naturforvaltningsrådet, men at drøftelserne i dette organ er en ren
skueproces helt forskelligt fra Vildtforvaltningsrådet. Lars Møller Nielsen spurgte om der
eventuelt var ledige midler til kronvildtforskningen, f.eks. vedrørende anvendelige skræmmemidler.
Lars Møller Nielsen henviste til, at hvis VFR skal kunne imødegå massiv kritik for de markskader
en øget bestand af kronvildt kan forårsage så er det nødvendigt med midler til forskning i
vildtafværgningsforanstaltninger. Dette er en integreret del af kronvildtforvaltningsplanen og
behovet findes allerede i 2005. Lars Gudmand Pedersen mente, at der var en mindre buffer, men
kun i akutsituationer kan man se på nye udgiftskrævende forslag. SNS må tage forbehold for at der
skal prioriteres mellem alle ønsker om nye midler.
Per Ole Olesen takkede for orienteringen af budgettet og konkluderede, at VFR ønsker at SNS
overvejer at afsætte midler til initiering af kronvildtforvaltningsplanen samt at VFR gerne bliver
orienteret om, hvilke formål Naturforvaltningsmidlerne anvendes til.

Ad 8. og 9. Høring af Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om
'Finansiering af Natura 2000' og Høring om udpegning af nyt fuglebeskyttelsesområde på
havet i den sydlige Nordsø
Per Ole Olesen spurgte om der i Rådet var behov for at drøfte de høringsbreve fra SNS. Der var
enighed om, at de respektive organisationer svarer SNS individuelt og at der ikke er behov for en
fælles udtalelse fra VFR. Sekretariatet meddeler dette til SNS.
Ad 13. Efter 25 år: Medlemmernes forventning til Rådets fremtidige arbejde
Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til et senere VFR-møde.
Ad 14. Udeståender.
Intet.
Ad 11. Eventuelt
Intet
Per Ole Olesen takkede for et udmærket langt møde og afsluttede mødet.

