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Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. december 2006 
3. Meddelelser 
4. Reviderede bekendtgørelser på jagt- og vildtforvaltningsområdet 
5. Natura 2000 direktiver – SNS overvejelser om lovændringer som følge af EU-

Kommissionens åbningsskrivelse 

6. Artsfredningsbekendtgørelsen 
7. Opfølgning på kronvildtgruppen – eventuel medtagelse af dåvildt 
8. Bekendtgørelse om jagttider 
9. Arbejdsgruppe om biotopplaner 

10. Opfølgning på vildsvin 
11. Regulering af sølvmåge og svartbag til fordel for hættemåge og splitterne på Hirsholmene 
12. Bejdsede rapsfrø – agerhøns 
13. Bekæmpelse af mink 
14. Obligatorisk prøve i skydefærdighed med haglgevær 
15. Hegn – retningslinjer for dispensation til nye dyrehaver 
16. Forslag fra Rådets medlemmer til 2 dags mødet 30-31. august 2007 
17. Eventuelt 
 
Ad dagsordenspunkt: Bilag: 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Behandling: Anders Lassen beklagede den lange dagsorden, men gav samtidig 

udtryk for, at det efter omstændighederne havde været svært at 
undgå, blandt andet i lyset af åbningsskrivelserne fra EU. Anders 
Lassen oplyste, at såfremt det blev nødvendigt, ville der i fremti-
den blive afholdt et ekstraordinært møde. Ole Roed Jakobsen fo-
reslog, at rådets arbejdsform blev diskuteret på augustmødet og vil 
komme med et oplæg til et dagsordenspunkt. Poul Hald Morten-
sen fremsatte en indvending mod dagsordenens størrelse. Jane 
Lund Henriksen fremsatte forslag om at behandle dagsordens-
punkter 7 og 15 under et, hvilket blev afvist. 

 
Beslutning: Dagsordenen blev herefter godkendt. 
 

2007-01-01

2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. december 2006 
 
Resume: Der er modtaget kommentarer fra DOF og DN til det fremsendte 

2007-01-02
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udkast. Disse er med en enkelt undtagelse indarbejdet, jf. bilag 
2007-01-02. Formanden ønsker en drøftelse af en af DOF foreslået 
ændring til det sidste afsnit om ringduer i referatet til dagsordens 
punkt 6, jf. markeringen i bilaget. 

 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Beslutning: Referatet blev godkendt uden den af DOF foreslåede ændring. 
 

3. Meddelelser 
 
a. Formanden 

−  
b. Sekretariatet 

Niels Helweg-Larsen orienterede om den forsikringsaftale, der efter en ud-
budsrunde er indgået med Dansk Jagtforsikring A/S.  
Niels Helweg-Larsen orienterede om Skov- og Naturstyrelsens prioritering 
af projekter, hvortil der vil blive ydet tilskud. Styrelsen har givet en princip-
godkendelse af alle prioritet I og II projekter og til prioritet III projekter med 
løbenr. 11, 23, 29 41 og 42 (jf. bilag 2007-01-04), og afventer nu egentlige 
kontraktsudkast for de pågældende projekter. 

c. Andre 
Christian Hjorth oplyste, at Ringmærkningscentralens præsentation af 
Dansk Trækfugleatlas var udskudt til augustmødet. Der blev på mødet ud-
delt et eksemplar af atlaset i gave til hvert af rådets medlemmer. Svend Bi-
chel oplyste, at resultatet fra den internationale vandfuglekonference nu fo-
relå, og uddelte en rapport, som vedrørte bæredygtig jagt på trækkende 
vandfugle til rådets medlemmer. Ole Roed Jacobsen tog kraftig afstand fra 
en artikel i DOF’s blad Fugle og Natur, hvor han mener, at falkonerer blev 
sammenkædet med terrororganisationen Al-Qaeda. Ole Roed Jakobsen 
kunne oplyse, at falkonererne støtter 100 % op om testning af rovfugle, og er 
endvidere indstillet på selv at afholde omkostningerne hertil. Med henvis-
ning til artiklen om falkonerer i DOF’s blad gav Poul Hald Mortensen ud-
tryk for, at DOF’s form nok kunne siges at være provokerende, men han 
syntes heller ikke om, at Danmarks Jægerforbund havde reageret med en 
skrivelse til selve Vildtforvaltningsrådet. Den slags diskussioner burde kun-
ne klares mundtligt i rådet. Lars Gudmand Pedersen oplyste, at opdatering 
af skarv på udpegningsgrundlaget i fuglebeskyttelsesdirektivet ikke var 
kommet i høring, men at det ville ske i sammenhæng med revision af skarv-
forvaltningsplanen til sommer. 

 

2007-01-03

2007-01-04

4. Reviderede bekendtgørelser på jagt- og vildtforvaltningsområdet 
 
Resume: 6 bekendtgørelser på jagt- og vildtforvaltningsområdet har været i 

offentlig høring.  Der er redegjort for de indkomne høringssvar i 
bilag 2007-01-05. 

 
Indstilling: Til udtalelse 
 
Behandling: Karsten Due Jensen orienterede om, at bekendtgørelserne efter 

2007-01-05
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forelæggelsen for rådet på decembermødet nu har været i offent-
lig høring, jf. det fremsendte høringsnotat (bilag 2007-01-05). I 
forhold til det udsendte materiale har der vist sig behov for enkel-
te ændringer.  
 
Vildtskadebekendtgørelsen 
Karsten Due Jensen oplyste, at det i § 5, stk. 3, vil blive præcise-
ret, at anvendelsen af rævefælderne forudsætter, at der på ejen-
dommen er gennemført naturforbedringer efter regler fastsat efter 
§ 12 i forslaget til bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber. 
For så vidt angår rågeregulering efter § 11 anførte Karsten Due 
Jensen, at styrelsen vil etablere en ordning, så man undgår et bu-
reaukratisk system. Henrik Berthelsen fandt ligeledes, at der 
skulle være et let og smertefrit system. Christian Hjorth pointe-
rede, at det var vigtig at være opmærksom på fuglebeskyttelsesdi-
rektivets bestemmelser i den sammenhæng. Ole Roed Jakobsen 
bad om at få Jægerforbundets ønske om at få udskudt kravet om 
tilladelse til rågeregulering ført til referat. Anne-Marie Rasmus-
sen lovede, at styrelsen vil overveje, om dette er muligt. Christi-
an Hjorth fandt, at alle dyr fanget i fælder skulle aflives af jæge-
re med jagttegn. Ole Roed Jakobsen mente, at det ville fjerne 
incitamentet for minkregulering. Systemet fungerede helt 
uproblematisk i dag, og der var måske snarere behov for at lave 
etiske regler. Der skulle også laves kurser i fældefangst i forbin-
delse med biotopplanerne. Bjarne Clausen fandt det ikke reali-
stisk, at lægmand skulle forsøge at aflive ræv, og at det skulle 
sikres, at der ikke kunne ske frikendelse, hvis nogen forsøgte. 
Poul Hald Mortensen gav udtryk for, at rådet ikke behøvede at 
tage stilling til spørgsmålet på mødet, men at der skulle ske en 
afklaring i år. Karsten Due Jensen oplyste, at Folketinget havde 
fokus på fælder, og at der skulle ske en evaluering efter nogle år. 
Sandor Hestbæk Markus pegede på, at § 12, stk. 1, nr. 3, også 
bør ændres, således at der kan gives tilladelse til regulering af 
ringduer i flok på ikke høstede marker frem til 1. oktober. 
 
Bekendtgørelsen om jagtmåder og jagtredskaber 
Karsten Due Jensen nævnte, at dispensationsbestemmelsen i § 8 
vil blive justeret, så det klart fremgår, at naturdirektivernes und-
tagelsesbestemmelser skal iagttages. I § 12, stk. 2, nr. 3, vil der 
blive tilføjet ”og gennemført” og der vil blive tilføjet et nyt styk-
ke, hvoraf det fremgår, at Skov- og Naturstyrelsen kan ændre bi-
laget om biotopplaner m.v. Ole Roed Jakobsen henstillede til, at 
begrænsningen i de tilladelsesfrie gråandeudsætninger først skul-
le gælde fra 1. januar 2008, og gjorde opmærksom på, at opdræt-
tere allerede på nuværende tidspunkt er begyndt at ruge æg og 
bestille fugle. Poul Hald Mortensen anførte, at bekendtgørelsen 
muligvis skulle ændres, når resultatet af DMU’s undersøgelser 
forelå. Michael Brochenhuus-Schack anførte, at uddannelses-
kravet for biotopplaner m.v. ikke bør træde i kraft før 2010. Jane 
Lund Henriksen bad om at få ført til referat, at Friluftsrådet ikke 
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umiddelbart kunne støtte en dispensationsordning, der muliggjor-
de motorbådsjagt. Christian Hjorth fandt, at kortbilaget mang-
lede at angive vadehavsområdet, og at der burde påføres en an-
mærkning om, at dette var reguleret i anden lovgivning. Poul 
Hald Mortensen tilsluttede sig dette. Karsten Due Jensen oply-
ste, at der ikke styrelsen bekendt var problemer med motorbåds-
jagt i for eksempel Vadehavet. Et kort, som opsummerede alle 
begrænsninger for motorbåde, herunder jagt, ville blive meget 
vanskeligt at tilvejebringe, da mange af reservatbekendtgørelser-
ne havde sådanne begrænsninger. Anne-Marie Rasmussen slog 
fast, at det nuværende kortbilag ikke juridisk var forkert, men sty-
relsen vil vurdere, om der på den ene eller anden måde er behov 
for bedre information. 
 
Plejebekendtgørelsen 
Karsten Due Jensen oplyste, at det var hensigten at udarbejde en 
selvstændig bekendtgørelse for eftersøgning og aflivning af nød-
stedt vildt, og redegjorde for to forhold, som rådet burde tage stil-
ling til: § 6, stk. 3, om medhjælper og § 8, stk. 2, om underret-
ningspligten. Det er styrelsens opfattelse, at de retningslinier, der 
skal fastsættes efter § 10 bør sætte rammer op for, hvilke med-
hjælpere, der kan medtages. Det er endvidere styrelsens vurde-
ring, at der kan være problemer, hvis der aldrig skal ske under-
retning, når intet vildt findes. Niels Iuel Reventlow, Poul Hald 
Mortensen og Michael Brochenhuus-Schack fandt, at under-
retningspligten i alle situationer bør bibeholdes. Henrik Berthel-
sen gav udtryk for, at det er svært at håndtere i praksis. Ulrik 
Lorenzen foreslog, at der blev indført et adfærdskodeks for hun-
deførere. 
 
Skydevåben og ammunition 
Karsten Due Jensen oplyste, at Justitsministeriet havde sat 
spørgsmålstegn ved ændringen af § 2, stk. 2. Styrelsen vil sam-
men med Danmarks Jægerforbund tage kontakt til Justitsministe-
riet og drøfte sagen. 
 
Jagttegn 
Karsten Due Jensen oplyste, at kravet til riffeltype ved aflæg-
gelse af riffelprøve efter § 11 bør omformuleres, således at det er 
entydigt klart hvilken riffel, der kan afholdes prøve med. Det er 
således hensigten, at alle riffelprøver skal afholdes med rifler, der 
lovligt kan anvendes til jagt på rådyr. 
 
Buejagt 
Karsten Due Jensen oplyste, at der fortsat er behov for små-
justeringer og lovede bl.a., at et buejagtbevis ikke skal kunne ind-
drages, såfremt indberetning af vildtudbytte ikke sker rettidigt. 
 

Beslutning: Det konstateredes, at flere organisationer havde ønsker, der ikke 
var blevet imødekommet under Lounkjær-forliget. Men et enigt 
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råd accepterede de foreslåede og drøftede ændringer og indstille-
de bekendtgørelserne til ministerens underskrift. 
 
Med hensyn til rågeregulering i vildtskadebekendtgørelsen kon-
kluderede Anders Lassen, at der skulle være tale om et lempeligt 
og enkelt system, og lagde især vægt på, at systemet ikke måtte 
blive bureaukratisk. 
 
Med hensyn til udsætning af gråænder i bekendtgørelse om jagt-
måder og jagtredskaber konkluderede Anders Lassen, at der i 
rådet var konsensus om, at dette først skulle træde i kraft pr. 1. 
januar 2008. 
 
For så vidt angår plejebekendtgørelsen konkluderede Anders 
Lassen, at det er i orden, at hundeføreren har en medhjælper, 
men at dette bør reguleres i retningslinierne, samt at der fortsat 
skal ske underretning af grundejeren, også hvor intet vildt findes. 

 
5. Natura 2000 direktiver – SNS overvejelser om lovændringer som følge af 

EU-Kommissionens åbningsskrivelse 
 
Resume: På mødet 5. december 2006 blev det besluttet, at der skulle ske en 

gennemgang af Natura 2000 direktiverne på augustmødet. Materi-
alet omkring EU-Kommissionens åbningsskrivelser vedr. Natura 
2000 direktiverne er siden decembermødet blevet offentliggjort. 
Af hensyn til den videre proces vil styrelsen allerede nu gennemgå 
de nævnte direktiver og endvidere redegøre for styrelsens overve-
jelser for så vidt angår lovgivningsmæssige konsekvenser af åb-
ningsskrivelserne, som har betydning for såvel naturbeskyttelses-
loven og jagt- og vildtforvaltningsloven. 

 
 Da forløbet omkring åbningsskrivelserne er underlagt et vist tids-

pres, foreslår Skov- og Naturstyrelsen, at den fortsatte proces, efter 
rådets behandling af sagen, køres i relation til de organisationer, 
rådets medlemmer hver især repræsenterer. 
 
Yderligere materiale om åbningsskrivelserne kan findes på styrel-
sen hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/Nyheder/aabningsskrivelser.htm 

 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Behandling: Lars Rudfeld gav en kort præsentation af Natura 2000 direktiver-

ne og redegjorde for, at behovet for ændringer i lovgivning som 
følge af åbningsskrivelserne i al væsentlighed var af en formel ka-
rakter.  
 

Beslutning: Det blev besluttet, at Natura 2000 direktiverne skulle på dagsorde-
nen igen til augustmødet med henblik på en grundigere gennem-
gang. Rådet besluttede endvidere, at det fortsatte arbejde omkring 

2007-01-06
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åbningsskrivelserne skulle ske direkte mellem Skov- og Natursty-
relsen og de enkelte organisationer, der er repræsenteret i Vildt-
forvaltningsrådet. 

 
6. Artsfredningsbekendtgørelsen 

 
Resume: Som en konsekvens af den under dagsordenspunkt 4 omtalte æn-

dring af lovgivningen foreslås også en ændring af artsfrednings-
bekendtgørelsen. Forslaget til den nye bekendtgørelse er led i den 
danske implementering af EU-habitatdirektivet og EU-
fuglebeskyttelsesdirektivet, navnlig habitatdirektivets art. 12 og 
16 og fuglebeskyttelsesdirektivets art. 5 og 9. 
 
EU-Kommissionens åbningsskrivelser af juli 2006 om den danske 
implementering af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne har 
accentueret behovet for at tydeliggøre den danske implementering 
og udnytte de eksisterende hjemler i naturbeskyttelsesloven og 
jagt- og vildtforvaltningsloven til at supplere den formelle gen-
nemførelse af direktiverne. 
 
Den gældende artsfredningsbekendtgørelse omfatter planter og 
dyr bortset fra pattedyr og fugle. Pattedyr og fugle er traditionelt 
beskyttet i jagt- og vildtforvaltningsloven og regler udstedt i med-
før af denne lov. 
 
Udkastet til ny bekendtgørelse har hjemmel i såvel naturbeskyttel-
sesloven og jagt- og vildtforvaltningsloven og omfatter herefter 
også beskyttelse af pattedyr og fugle. 
 
Bekendtgørelsen samler, synliggør, justerer og supplerer de gæl-
dende regler om beskyttelse af dyrearter mod efterstræbelse mv., 
som i dag findes i naturbeskyttelsesloven og jagt- og vildtforvalt-
ningsloven og regler udstedt i medfør af disse love. 
 
Bekendtgørelsen vil helt eller delvist erstatte bekendtgørelser på 
jagt- og vildtforvaltningsområdet, jf. det vedlagte notat (bilag 
2007-01-07). 

 
Indstilling: Til udtalelse 
 
Behandling: Lars Rudfeld redegjorde for de foreslåede ændringer til artsfred-

ningsbekendtgørelsen, herunder at en række eksisterende bestem-
melser i henholdsvis jagt- og vildtforvaltningsloven og naturbe-
skyttelsesloven bliver ført over i artsfredningsbekendtgørelsen. 
Rådets medlemmer fik lejlighed til at kommentere de foreslåede 
ændringer. Anders Lassen forespurgte, om rådet fortsat kunne ta-
ge stilling til spørgsmål vedrørende arter, når bekendtgørelsens 
lovgrundlag var såvel jagt- og vildtforvaltningsloven som naturbe-
skyttelsesloven. Hertil oplyste Anne-Marie Rasmussen, at det 
fælles lovgrundlag ikke satte begrænsninger for rådets mulighed 

2007-01-07
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for at udtale sig. 
 

Beslutning: Rådet udtrykte bekymring for, hvilken retlig betydning de foreslå-
ede ændringer omkring forsæt har for til eksempel en landmand, 
der under udøvelse af almindeligt markarbejde pløjer en rede ned 
eller slår et dyr ihjel. Rådet besluttede, at det videre arbejde med 
kommentering af de foreslåede ændringer skulle ske i organisatio-
nerne i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen. 

 
Anne-Marie Rasmussen forlod mødet efter dagsordenspunkt 6. 
 
7. Opfølgning på kronvildtgruppen – eventuel medtagelse af dåvildt 

 
Resume: I sin redegørelse af 23. november 2006 har kronvildtgruppen bl.a. 

noteret sig, at enkelte regionale kronvildtgrupper også drøfter då-
vildt og at den nuværende struktur ikke er målrettet forvaltning af 
dåvildt, da der kun er etableret regionale grupper, hvor der fore-
kommer kronvildt.  Kronvildtgruppen har endvidere drøftet dåvildt 
i relation til lokal fredning, udsætning og udslip. 

 
 Kronvildtgruppen anbefaler, at forvaltning af dåvildt indskrives i 

kommissoriet for de regionale grupper, og at der på Fyn, Lolland-
Falster og Bornholm etableres regionale grupper med det formål at 
drøfte dåvildt, såfremt der er ønske herom. I relation til lokal fred-
ning, udsætning og udslip, anbefaler kronvildtgruppen, at ansøg-
ninger om udsætning og spontane udslip af dåvildt drøftes i de re-
gionale kronvildtgrupper, og at Skov- og Naturstyrelsen ser velvil-
ligt på ansøgninger fra disse grupper, hvis der er opnået enighed, 
at Skov- og Naturstyrelsen gør relevant viden om dåvildtets biolo-
gi og forvaltning tilgængelig for de regionale grupper, og at Skov- 
og Naturstyrelsen fastlægger fælles retningslinier for styrelsens 
forvaltning af dåvildt og det øvrige hjortevildt på egne arealer. 

 
 På mødet i Vildtforvaltningsrådet 5. december 2006 blev det be-

sluttet, at drøftelse af spørgsmålet om eventuel medtagelse af då-
vildt blev udskudt til mødet 13. marts 2007.  
 
Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet et notat af 23. januar 2007 
om styrelsens holdning til en fremtidig udsætningspolitik (bilag 
2007-01-08). Kronvildtgruppens notat af 6. marts 2007om dåvild-
tets biologi og adfærd med særlig fokus på interaktion med kron-
vildt var eftersendt. 
 
På mødet 5. december 2006 drøftede rådet endvidere spørgsmålet 
om at indføre forbud mod nedlæggelse af spidshjorte på Djursland. 
Rådet var usikkert på, om det var en god ide at indføre et sådant 
forbud. Et forbud bør enten omfatte alle hjorte eller ingen. Skov- 
og Naturstyrelsen vurderede, at det foreslåede næppe kunne hånd-
hæves i praksis. 

 

2007-01-08
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Indstilling:  Til udtalelse 
 
Behandling: Ulrik Lorenzen redegjorde for status. Rådet drøftede herefter 1) 

om dådyr skal medtages i kronvildtgruppernes arbejde, 2) hvilken 
status de regionale kronvildtgruppers indstillinger/ansøgninger 
skal have, og 3) fredning af spidshjorte på Djursland. 
 

Beslutning: Ad 1) Et flertal i rådet var enige om, at dådyr kan medtages i 
kronvildtgruppernes arbejde. Jane Lund Henriksen savnede en 
diskussion i rådet om udslip af dådyr fra farme, før Friluftsrådet 
kunne tilslutte sig. Rådet besluttede, at spørgsmålet skulle på dags-
ordenen til augustmødet, hvor Jane Lund Henriksen vil udarbejde 
materiale som oplæg til diskussion. Bjarne Clausen foreslog, at 
Sikahjorte bliver omtalt i kronvildtgruppens notat. Rådet beslutte-
de endvidere, at der kunne etableres regionale kron-
vildt/dådyrgrupper på Fyn, Lolland-Falster og Bornholm, hvis der 
var et behov herfor. 
 
Ad 2) Rådet udtalte, at Skov- og Naturstyrelsen bør se positivt på 
en indstilling/ansøgning om udsætning af dåvildt, som er udarbej-
det af en enig regional kronvildtsgruppe, men at styrelsen kan for-
beholde sig ret til at sige nej til en sådan indstilling/ansøgning, 
hvis den ikke opfylder kriterierne i styrelsens notat af 23. januar 
2007. Jane Lund Henriksen udtrykte ønske om, at rådet får ori-
entering om afslag og tilladelser, som Skov- og Naturstyrelsen har 
givet til udsætning af dådyr. 
 
Ad 3) Rådet er delt i spørgsmålet om fredning af spidshjorte på 
Djursland, hvilket indebærer, at ønsket om lokalfredning af spids-
hjorte ikke kan imødekommes i jagttidsbekendtgørelsen. 

 
Anne-Marie Rasmussen vendte tilbage til mødet under behandlingen af dagsordenspunkt 8. 
 
8. Bekendtgørelse om jagttider 

 
Resume: På mødet 5. december 2006 blev spørgsmålet om jagttider be-

handlet. Det blev besluttet at sende et sammenskrevet revideret 
forslag til jagttidsbekendtgørelse i skriftlig høring hos rådets med-
lemmer. Dette er imidlertid ikke sket og det reviderede forslag 
vedlægges som bilag 2007-01-09. I forslaget er Lounkjærforliget 
og de af Danmarks Jægerforbund foreslåede lokale fredningstider 
indarbejdet. 

 
Indstilling: Til udtalelse 
 
Behandling: Karsten Due Jensen gennemgik de foreslåede ændringer. Poul 

Hald Mortensen bad om at få et ønske om en fredning af husmår 
på klapjagter i almindelighed ført til referat. Christian Hjorth an-
førte, at det var en fejl, at der i § 6 ikke stod ”svømme- og vadefug-
le”. Ole Roed Jakobsen fastholdt, at der skulle stå ”ande- og va-
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defugle” og stillede endvidere spørgsmål ved de i § 2 anførte 
bredde- og længdegrader. Anders Lassen fandt, at fredning af 
husmår og formuleringen af § 6 ikke var en del af forliget og der-
for ikke kunne behandles på nuværende tidspunkt. Anders Lassen 
anførte videre, at rådet ikke kunne tage stilling til spørgsmålet om 
bredde- og længdegrader på nuværende tidspunkt. Med hensyn til 
bredde- og længdegraderne oplyste Karsten Due Jensen, at disse 
er foreslået i overensstemmelse med Lounkjær forliget. Skov- og 
Naturstyrelsen vil dog kunne se på sagen igen i forbindelse med 
høringsrunden. 
 

Beslutning: Rådet konkluderede, at der ikke var uenighed om de foreslåede 
ændringer af bekendtgørelsen. Jagttidsbekendtgørelsen kan heref-
ter sendes i offentlig høring. 

 
9. Arbejdsgruppe om biotopplaner 

 
Resume: Den af Vildtforvaltningsrådet nedsatte arbejdsgruppe har afholdt 3 

møder med det mål at udarbejde udkast til retningslinier for de bi-
otopplaner, der skal gennemføres ved usætninger af fasaner og 
agerhøns. Retningslinierne skal som bilag tilknyttes udsætnings-
reglerne i § 12, stk. 2, i bekendtgørelse om jagtmåder og jagtred-
skaber. Vedlagt findes arbejdsgruppens forslag til retningslinjer, 
biotopplanskema og skitse til undervisningsplan (bilag 2007-01-
10). Arbejdsgruppen indstiller efter en nærmere faglig vurdering 
pointværdier til de enkelte tiltag i pointsystemet inden VFR-
mødet den 13. marts. Arbejdsgruppen udarbejder endvidere prak-
tiske eksempler på anvendelse af pointsystemet. 

 
Indstilling: Til udtalelse 
 
Behandling: Lars Gudmand Pedersen udtrykte stor ros for den måde arbejdet 

i arbejdsgruppen for biotopplaner var forløbet. Det var således en 
enig arbejdsgruppe, der fremlagde retningslinier, pointskema og 
kursusbeskrivelse. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en vej-
ledning, ligesom gruppen, som indstiller sig selv til fortsættelse, 
løbende vil evaluere om der skal korrektioner, når der indhentes 
praktiske erfaringer. 
 

Beslutning: Rådet vedtog de fremsendte retningslinier, pointskema og kursus-
beskrivelse, og at der etableres en følgegruppe for biotopplaner 
bestående af arbejdsgruppens medlemmer. Anders Lassen gav 
udtryk for, at det nok nu var lagt op til en af de største naturfor-
bedringer, Vildtforvaltningsrådet har været med til. 

 

2007-01-10

10. Opfølgning på vildsvin 
 
Resume: DN ønsker, at Vildtforvaltningsrådet nedsætter en arbejdsgruppe, 

der skal belyse forvaltning af vildsvin i Sverige og Tyskland samt 
beskrive en potentiel dansk forvaltning. Målet er inden juli 2007 
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at udarbejde en rapport, der giver rådet mulighed for at træffe be-
slutning om indholdet af en forvaltningsplan for vildsvin i Dan-
mark. Rådet har på mødet i december 2005 besluttet at nedsætte 
en gruppe i Vildtforvaltningsrådets regi. Skov- og Naturstyrelsen 
har tidligere oplyst, at ministeren pt. ikke har behov for sådanne 
oplysninger, og at styrelsen ikke har ressourcer til at levere sekre-
tariatsbistand for en eventuel arbejdsgruppe. Styrelsen foreslår 
derfor, at arbejdsgruppen nedsættes i organisationernes regi, og 
ikke i regi af Vildtforvaltningsrådet. 

 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Behandling: Poul Hald Mortensen pressede på for at få etableret en arbejds-

gruppe og redegjorde for det fremsendte oplæg til en dansk for-
valtningsplan for vildsvin. Flere af rådets medlemmer var positive 
overfor etablering af en arbejdsgruppe, og gav samtidig udtryk for 
et ønske om, at Skov- og Naturstyrelsen fungerede som sekretariat 
for arbejdsgruppen. Michael Brochenhuus-Schack gav udtryk 
for, at landbruget ikke ønskede vildsvin, men at hvis der skulle 
være en forvaltningsplan, skulle denne forankres i Skov- og Natur-
styrelsen. Anne-Marie Rasmussen pointerede, at det var regerin-
gens holdning, at der ikke var behov for en forvaltningsplan for 
vildsvin. 
 

Beslutning: Formanden konkluderede, at der var et flertal i rådet, der fandt at 
der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, med styrelsen som sekreta-
riat. Rådet kunne imidlertid ikke se bort fra, at der ikke i regerin-
gen var et ønske om en sådan forvaltningsplan. Hvis organisatio-
nerne i rådet ønsker at køre videre med en arbejdsgruppe, må de 
tale indbyrdes herom. Vildtforvaltningsrådet vil ikke behandle 
spørgsmålet yderligere under de nuværende politiske omstændig-
heder. 

 
Tommy Dybbro forlod mødet efter dagsordenspunkt 10. 
 
11. Regulering af sølvmåge og svartbag til fordel for hættemåge og splitterne 

på Hirsholmene 
 
Resume: Der er konstateret en tilbagegang i antallet af ynglende hættemåger 

og splitterner på Hirsholmene. Tilbagegangen skyldes formentlig 
prædation fra sølvmåger og svartbag. I notat af 21. november 2006 
anmoder Nordjyllands Statsskovsdistrikt om dispensation fra re-
servatbestemmelse til i en 5-årig periode at begrænse antallet af 
sølvmåger og svartbage. 
 
Skov- og Naturstyrelsen anmoder om en principiel drøftelse af 
problemstillingen omkring regulering af en art til fordel for en an-
den. 

 
Indstilling: Til drøftelse 
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Behandling: Sandor Hestbæk Markus redegjorde kort for den konkrete pro-

blemstilling på Hirsholmene og bad rådet om en principiel stilling-
tagen til spørgsmålet om at regulere en art til fordel for en anden. 
Christian Hjorth fremførte til den konkrete sag fra Hirsholmene, 
at man også bør gennemføre en bedre regulering af publikums 
færdsel på øen og en pleje af splitternernes yngleområder. Han 
fastholdt princippet om, at man ikke bør efterstræbe én vildtart 
blot for at øge antallet af en anden. Men i særlige tilfælde, på fug-
lerige øer med terner, måger og andefugle og i Natura 2000-
områder med ugunstig bevaringsstatus for sjældne arter, kan en 
ekstraordinær bekæmpelse af ræve og andre prædatorer komme på 
tale. Denne bekæmpelse bør kun kunne iværksættes efter en kon-
kret vurdering og bør altid udføres i regi af det lokale skovdistrikt. 
 

Beslutning: Der er i rådet enighed om, at der kan ske regulering af en art til 
fordel for en anden. For så vidt angår fugle, er det en forudsæt-
ning, at reguleringen er forenelig med EU’s fuglebeskyttelsesdi-
rektiv. 

 
12. Bejdsede rapsfrø – agerhøns 

 
Resume: DOF er blevet opmærksom på, at der på en sæk frø med vinter-

raps informeres om frøenes giftighed for agerhøns. DOF ønsker 
indholdet af denne information drøftet i rådet i lyset af tilbage-
gangen for agerhøns. 

 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Behandling: Christian Hjorth redegjorde kort for den henvendelse vedrørende 

bejdsede frø, han havde fået fra en landmand. 
 

Beslutning: Rådet besluttede at afvente konklusionen på de undersøgelser, 
Miljøstyrelsen har iværksat. 

 

2007-01-13

13. Bekæmpelse af mink 
 
Resume: Skov- og naturstyrelsen har i samarbejde med Danmarks Jæger-

forbund iværksat et projekt om bekæmpelse af amerikansk mink i 
Danmark. I den forbindelse er der nedsat en styregruppe med del-
tagelse af alle interessenter på området. Projektet omfatter en in-
formationskampagne om minkbekæmpelse, opstilling af en me-
tode for, hvordan f.eks. skovdistrikter mest effektivt kan inddra-
ges, vidensindsamling om dyreværnsmæssigt forsvarlige metoder 
til aflivning af indfangne mink, afprøvning af forskellige fælde-
typer, samt storskalaforsøg, der sigter mod at udrydde/nedbringe 
antallet af fritlevende mink. 

 
Indstilling: Til orientering 
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Behandling: Lars Gudmand Pedersen henviste til Skov- og Naturstyrelsens 
notits af 16. februar 2007 og redegjorde for projekt minkbekæm-
pelse, som nu er sat i værk. Projektet er mangespektret, og målet er 
udarbejdelse af en egentlig landsdækkende handlingsplan for ef-
fektiv bekæmpelse af mink. Lars Gudmand Pedersen oplyste, at 
Socialdemokraterne ville fremsætte et forslag til folketingsbeslut-
ning om minkbekæmpelse. Lars Gudmand Pedersen præciserede, i 
anledning af Pelsdyravlerforeningens brev til rådet, at pelsdyrav-
lerforeningen havde deltaget i projektstyringsgruppe og at forenin-
gens lignende henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen ikke havde 
givet styringsgruppen anledning til at revidere projektet. Henrik 
Berthelsen fandt, at der skulle lægges mere vægt på målrettet 
handling. Anders Lassen udtrykte et kraftigt håb om, at der ville 
komme flere fælder og færre forsøg. 
 

Beslutning: Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

14. Obligatorisk prøve i skydefærdighed med haglgevær 
 
Resume: Dyrenes Beskyttelse vil redegøre for et ønske om en obligatorisk 

prøve i skydefærdighed med haglgevær i forbindelse med kom-
mende jagtprøver. Skov- og Naturstyrelsen har gjort sig tilsvaren-
de overvejelser. 

 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Behandling: Bjarne Clausen redegjorde kort for forslaget, herunder at alle 

tekniske diskussioner burde føres i en arbejdsgruppe. Lars Gud-
mand Pedersen orienterede om, at en modernisering af jagtprøven 
på forslag fra Danmarks Jægerforbund havde været undervejs i 
nogle år. Skov- og Naturstyrelsen var enig i behovet og havde un-
dervejs gjort gældende, at en modernisering også indebar, at 
spørgsmålet om at kunne dokumentere evne til at ramme ville bli-
ve rejst politisk. Han oplyste, at miljøministeren netop havde ud-
talt til pressen, at hun havde bedt Skov- og Naturstyrelsen om at 
drøfte dette spørgsmål i Vildtforvaltningsrådet. Lars Gudmand 
Pedersen fandt det oplagt, at der blev nedsat en arbejdsgruppe 
med styrelsen og Danmarks Jægerforbund. Ole Roed Jakobsen 
udtrykte forundring over, at ministeren udsendte en pressemedde-
lelse om skydefærdighed samtidig med at emnet blev behandlet i 
rådet. Ole Roed Jakobsen oplyste endvidere, at Danmarks Jæger-
forbund var meget indstillet på en modernisering af jagtprøven, 
men pointerede, at det er vigtigere, at jægerne kender deres be-
grænsninger frem for deres evner, når det gælder skydefærdighe-
der, hvilket de sidste 10 års holdningsbearbejdning med anskyd-
ninger har bevist. Henrik Berthelsen tilsluttede sig dette syns-
punkt. Anne-Marie Rasmussen oplyste, at pressemeddelelsen var 
en politisk udmelding. Anders Lassen fandt timingen af presse-
meddelelsen beklagelig. 
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Beslutning: Rådet noterede sig, at Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Jæ-
gerforbund nedsætter en arbejdsgruppe og afventer en rapport om 
bedre træfsikkerhed. 

 
15. Hegn – retningslinjer for dispensation til nye dyrehaver 

 
Resume: Skov- og Naturstyrelsen har sendt et udkast til retningslinjer for 

behandling af ansøgninger om dispensation til etablering af nye 
dyrehaver for at fremme biodiversiteten i høring i Skovrådet, jf. 
bilag 2007-01-16. Vildtforvaltningsrådet har tidligere givet udtryk 
for, at der bl.a. bør være en restriktiv praksis med hensyn til etab-
lering af dyrehaver. 
 
Friluftsrådet har anmodet om at få et oplæg til debat om Kron-
vildt, dåvildt og Klelund plantage sat på dagsordenen, jf. bilag 
2007-01-17. 

 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Behandling: Lars Gudmand Pedersen redegjorde for, at skovloven åbner op 

for flere dyrehaver for at øge biodiversiteten i skove. Omvendt har 
Vildtforvaltningsrådet talt for en restriktiv praksis med hensyn til 
dyrehaver. Ole Roed Jakobsen var imod hegn, og var ikke enig i 
en udvidet adgang til dispensation til dyrehaver. Niels Iuel Revent-
low fandt, at dyrehaver skal drøftes, men at rådet skal bevæge sig 
på spørgsmålet. Man skal ikke se på den enkelte sag, men forholde 
sig til spørgsmålet om biodiversitet. Bjarne Clausen gav udtryk 
for, at vildtets frie bevægelighed skal fremmes. Michael Brocken-
huus-Schack støttede Skov- og Naturstyrelsens udkast til retnings-
linier for dyrehaver udarbejdet ud fra hensynet til biodiversiteten i 
skov og fandt det væsentligt, at der er retningslinier. Poul Hald 
Mortensen oplyste, at DN’s høringssvar delte sol og vind lige, 
men at det kunne konstateres, at der var en stor forøgelse i biodi-
versiteten i dyrehaver. 
 

Beslutning: Rådet konkluderede, at der er behov for et kriteriepapir. Anne-
Marie Rasmussen tilføjede, at de supplerende kriterier skulle være 
for at belyse forhold i relation til jagt- og vildtforvaltningsloven. 

 

2007-01-16
2007-01-17

16. Forslag fra Rådets medlemmer til 2 dags mødet 30-31. august 2007 
 
Resume: Rådets medlemmer indbydes til at fremsætte forslag til mødet 30-

31. august 2007. 
 
Der er p.t. modtaget forslag fra Friluftsrådet om et besøg hos fir-
maet Årstiderne i gram. Årstiderne har lavet en naturplan for Bil-
leslund, jf. bilag 2007-01-18. 
 
Naturplanen kan hentes på internetadressen: 
www.aarstiderne.com/omaarstiderne/Billeslund/Billeslund+naturplan 
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Indstilling: Til drøftelse 

 
Beslutning: Rådet besluttede, at der på augustmødet skulle redegøres mere 

uddybende for Natura 2000 direktiverne, herunder hvordan direk-
tiverne er omsat i praksis. I tilknytning hertil skulle der foretages 
en udflugt til et Natura 2000 område, hvor der vil blive redegjort 
nærmere for principperne i planlægningen, og hvordan disse kan 
tænkes omsat i praksis. Det blev overladt til Skov- og Naturstyrel-
sen at vælge et passende område. 

 
17. Eventuelt 

 
Der blev ikke fremført noget under dette dagsordenspunkt. 
 

 

Mødet sluttede 15.40 
 

 


