Referat af ekstraordinært VFR-møde den 1.
februar 2006
Deltagere:
Fra Vildtforvaltningsrådet:
Per Ole Olesen, formand
Anders Lassen, De danske Landboforeninger
Tommy Dybbro, WWF
Poul Henrik Harritz, Danmarks Naturfredningsforening
Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening
Henrik Bertelsen, Dansk Familielandbrug
Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse i Danmark
Jane Lund Henriksen, Friluftsrådet
Niels Reventlow, Dansk Skovforening
Jens Hangaard Nielsen; Danmarks Jægerforbund
Fra Skov- og Naturstyrelsen:
Lars Gudmand Pedersen (frem til punkt 4.)
Sandor Hestbæk Markus
Karsten Due Jensen (referent)
Fra Danmarks Miljøundersøgelser
Svend Bichel og Henning Noer
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkendelse af dagsordenen
Godkendelse af referat af møde den 7. december 2005
Meddelelser
Rapport fra arbejdsgruppen om indfangning, udsætning og jagt på fasaner, agerhøns og
gråænder; Til drøftelse
Rapport fra arbejdsgruppen om jagt med rovfugle; Til drøftelse/beslutning.
Vildtforvaltningsrådets rolle fremover – eventuelle nye eller ændrede opgaver; Til drøftelse
Planlægning af mødet på Lounkær den 6.-7. februar 2006 om revision af jagttidsbekendtgørelsen
Eventuelt

Per Ole Olesen bød velkommen og oplyste, at mødet var ekstraordinært, idet mødet primært var
aftalt for at førstebehandle de to rapporter under punkt 4 og 5 inden Vildtforvaltningsrådets
færdigbehandling den 20. marts. Af samme grund skulle punkt 3 være så kort som muligt.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Per Ole Olesen gik herefter over til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet 7. december 2005
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Meddelelser
Lars Gudmand Pedersen redegjorde for, at arbejdsgruppen om indfangning, udsætning og jagt på
fasaner, agerhøns og gråænder var oversendt til Folketinget og at Folketinget i eftermiddag (den 1.
februar 2006) skulle drøfte Beslutningsforslag B34 om eventuel stop for udsætning af fasaner til
jagt. Da Lars Gudmand Pedersen skulle ledsage miljøministeren under Folketingsdebatten måtte
han desværre forlade mødet før tid.
Karsten Due Jensen orienterede om, at EU-kommissionens forslag til fældefangstdirektiv var blevet
forkastet af Europaparlamentet og at Kommissionen nu vil overveje sagen.
På baggrund af ønske fra Jane Lund Henriksen orienterede Jørn Jensen, SNS, om status for de
igangværende forhandlinger om landdistriktprogrammerne. Jane Lund Henriksen fremsatte ønske
om, at emnet kom på dagsordenen på Rådets møde i marts.
Svend Bichel orienterede om en nordisk konference om vildtbiologi og omdelte program for
konferensen.
Jens Hangaard Nielsen orienterede om at fællesmøde for alle regionale kronvildtsgrupper afholdes
den 3. februar og at Rådets medlemmer var inviterede.
Ad 4. Ad Rapport fra arbejdsgruppen om indfangning, udsætning og jagt på fasaner,
agerhøns og gråænder
Per Ole Olesenhenviste til de udsendte bilag og rapporten fra arbejdsgruppen. Per Ole Olesen roste
rapporten og Henning Noer, som havde været pennefører for arbejdsgruppen til alles tilfredshed.
Efter at Henning Noer havde præsenteretarbejdsgruppens arbejde drøftedes rapporten.
Medlemmerne fandt alle, at der med rapporten var gjort et stort og grundigt arbejde. Jane Lund
Henriksen nævnte, at Friluftsrådet anbefaler stop for udsætning af ænder og agerhøns med det
samme og en 5 årig udfasning af fasanudsætning. Efter at medlemmerne havde givet udtryk for sine
og organisationernes holdninger og Kristian Steenkjærfra Foreningen af danske herregårdsjægere
havde haft lejlighed til at redegøre for foreningens synspunkter og svare på spørgsmål fra
medlemmerne tilkendegav Per Ole Olesen, at Rådet bør kunne blive enig om en indstilling til
miljøministeren også i denne sag. Rådet har tidligere vist, at man kan blive enig om de væsentligste
forhold og det bør man også kunne blive i spørgsmålet om udsætning. Per Ole Olesenkonkluderede,
at drøftelserne fortsætter i den VFR-arbejdsgruppen, der afholder møde den 6. og 7. februar.
Arbejdsgruppen kan ikke træffe beslutninger, men kan alene forberede et beslutningsgrundlag til
brug for VFR mødet den 20. marts 2006.
Ad 5. Rapport fra arbejdsgruppen om jagt med rovfugle
Karsten Due Jensenredegjorde for arbejdsgruppens arbejde og indholdet af rapporten samt for Det
Dyreetiske Råds udtalelse. Rådets medlemmer roste rapporten og Rådet fandt, at alle relevante
områder var grundigt behandlet. Jane Lund Henriksen nævnte, at Friluftsrådet tilslutter sig

anbefalingen fra Dyreetisk Råd om en 3-årig forsøgsperiode. Efter at medlemmerne havde givet
udtryk for sine og organisationernes holdninger og Frank Skaarup Hansen fra Dansk Falkejagt Klub
havde haft lejlighed til at redegøre for foreningens synspunkter og svare på spørgsmål fra
medlemmerne konkluderede Per Ole Olesen, at der ikke umiddelbart kan opnås enighed om en
indstilling til miljøministeren. Per Ole Olesenfandt, at sagen ikke hastede mere, end at drøftelserne
eventuelt kunne fortsætte i den VFR-arbejdsgruppen, der afholder møde den 6. og 7. februar, og at
emnet under alle omstændigheder igen skal på dagsordenen på VFR mødet den 20. marts 2006.
Ad 6. Vildtforvaltningsrådets rolle fremover – eventuelle nye eller ændrede opgaver
Karsten Due Jensen redegjorde for det udsendte materiale og for forslaget til ny forretningsorden
for Vildtforvaltningsrådet. Rådet tog redegørelsen til efterretning og anbefalede SNS at overveje om
jagt- og vildtforvaltningslovens formålsbestemmelse i lovens § 1 kunne indarbejdes i
forretningsorden, så der herved bliver fokus på, at Rådet fremover vil arbejde mere med levesteder
etc.
Ad 7. Planlægning af mødet på Lounkær den 6.-7. februar 2006 om revision af jagttidsbekendtgørelsen
Per Ole Olesen redegjorde for, at jagttidsbekendt-gørelsen skal revideres hvert 3. år og at formålet
med arbejdsgruppemødet var, at der var tid til at drøfte alle forhold af relevans for fastsættelse af
jagttider. I det omfang der også var tid til at drøfte fasanudsætning m.m. og falkejagt kunne disse
emner tages om af arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen havde alene til opgave at forberede
beslutningsgrundlaget for Rådets næste møde den 20.marts 2006. Følgende vil deltage i
arbejdsgruppen:
Per Ole Olesen, Anders Lassen, Poul Henrik Harritz, Christian Hjorth, Jens Hangaard Nielsen,
Bjarne Clausen og Lars Møller Nielsen. Fra SNS vil Sandor Hestbæk Markus og Karsten Due
Jensen deltage og fra DMU vil Svend Bichel og Henning Noer deltage.
Det blev aftalt, at SNS forbereder mødet med udgangspunkt i DMU’s rapport fra 2002 med senere
tillæg. SNS udarbejder en bruttoliste til brug for drøftelserne, herunder også spørgsmål om jagt på
ringduer i september og edderfugle i februar.
Ad 8. Eventuelt
Rådet indstillede, at spørgsmålet om vildsvin i den danske natur sættes på dagsordenen når
Fødevarestyrelsen havde haft lejlighed til at tage stilling til sagen.
Per Ole Olesen takkede for et godt møde og afsluttede mødet.

