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REFERAT FRA MØDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET 
Torsdag den 30. og fredag den 31. august 2007 
 
 
    
   
  

 

 
 
Fra Vildtforvaltningsrådet deltog: 
Anders D. Lassen (formand) 
Christian Hjorth, DOF 
Henrik Bertelsen, Dansk Landbrug 
Michael Brockenhuus-Schack, Dansk Landbrug 
Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse 
Tommy Dybbro, WWF Verdensnaturfonden 
Ole Roed Jakobsen, Danmarks Jægerforbund 
Poul Hald Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening 
Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening 
Flemming O. Torp, Friluftsrådet 
 
Fra Skov- og Naturstyrelsen deltog: 
Anne-Marie Rasmussen 
Lars Gudmand Pedersen 
Ole Markussen 
Ulrik Lorenzen 
Sandor Hestbæk Markus 
Lars Rudfeld 
Henrik Lykke Sørensen (kun fredag) 
Niels D. Lisborg (kun fredag) 
Marianne Linnemann (kun fredag) 
Niels Helweg-Larsen, referent 
 
Fra DMU deltog: 
Henrik Sandbech 
Aksel Bo Madsen 
 
Fra Miljøcenter Ringkøbing deltog (kun fredag): 
Jørgen Jørgensen 
Søren Hald 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra det ekstraordinære møde den 21. juni 2007 
3. Meddelelser 
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4. Opfølgning på kronvildtgrupper – notat fra Friluftsrådet om udslip af dådyr fra farme 
samt status for opdatering af retningslinier for kronvildtgrupper 

5. Anvendelse af jagttegnsmidler og overvejelser om fremtidig anvendelse 
6. Vildtforskningsrelaterede projekter i DMU (2007 til) 2008 
7. Bramgæs på Mandø 
8. Rapport om elge i Danmark 
9. Nye forvaltningsplaner fra EU 

10. Uddybende orientering om Natura 2000 planlægning med efterfølgende besøg til Skjern Å 
for at se eksempel på omsætning af planer i praksis (fredag) 

11. Eventuelt 
 
Ad dagsordenspunkt:  Bilag: 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Beslutning: Dagsorden blev godkendt 

 2007-03-01 

2. Godkendelse af referat fra det ekstraordinære møde den 21. juni 2007 
 
Resume: Referatet blev sendt i høring blandt rådets medlemmer med frist 

til 20. august. Efter høringsfristens udløb er udkastet med indar-
bejdede kommentarer udsendt som bilag 2007-03-02. 

 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Beslutning: Christian Hjorth fremsatte ønske om en rettelse til det af Knud 

Flensted under referatets punkt 6 anførte. Referatet med de anfør-
te rettelser fra DOF og DN blev herefter godkendt. 

 2007-03-02 
 

3. Meddelelser 
 
a. Formanden 

−  
b. Sekretariatet 

− Godkendt affatning af forligsaftale af 22. juni 2007 vedrørende kron-
vildt – Niels Helweg-Larsen oplyste, at bilag 2007-03-03 indeholdt 
den godkendte forligsaftale om kronvildt. 

− Status for de 7 bekendtgørelser på jagt- og vildtforvaltningsområdet 
(inkl. artsfredningsbekendtgørelsen) – Niels Helweg-Larsen orientere-
de om at alle bekendtgørelserne nu var underskrevet og trådt i kraft. 
Ole Roed Jakobsen udtrykte utilfredshed med manglende annoncering 
af de nye bekendtgørelser særligt i forhold til lokale og generelle jagtti-

  
 
 
 
 
2007-03-03 
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der, idet man vil kunne forudse, at mange jægere ikke er tilstrækkelig 
informeret om de nye jagttider, fredninger m.v. 

− Ny struktur i Miljøministeriet – Anne-Marie Rasmussen orienterede 
om den nye struktur, hvor den nuværende Skov- og Naturstyrelse bliver 
delt i en ny Skov- og Naturstyrelse og en ny By- og Landskabsstyrelse. 

− Nyt medlem fra Friluftsrådet – Anne-Marie Rasmussen orienterede 
om, at Flemming O. Torp indtil videre deltog som stedfortræder for Ja-
ne Lund Henriksen, da den endelige udpegning af Friluftsrådets repræ-
sentant ikke var faldet på plads. 

− Usædvanlige hegn – Lars Gudmand Pedersen oplyste, at Skov- og 
Naturstyrelsen på decembermødet gerne vil have rådets syn på flere dy-
rehaver i et område. 

− Sælpest – Lars Gudmand Pedersen orienterede om at ”sælpesten” var 
begrænset til Anholt og Hesselø. Undersøgelser pegede imidlertid på, at 
der ikke var tale om sælpest, men om en anden virusinfektion. 

c. Andre 
− Poul Hald Mortensen gjorde opmærksom på, at man i bladet Jæger 

har kunnet finde en annonce for rovfuglefælder. Derudover var DN 
sammen med de øvrige grønne organisationer ved at udarbejde et notat 
om udsætning af gråænder, der senere vil blive udsendt til rådets med-
lemmer. 

− Tommy Dybbro spurgte til, om der er et beredskab for det tilfælde, at 
en ulv krydser grænsen fra Tyskland. Anders Lassen henviste til rådets 
natursynspapir, hvorefter der, når man anså det for relevant, skulle ud-
arbejdes en forvaltningsplan. 
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4. Opfølgning på kronvildtgrupper – notat fra Friluftsrådet om udslip af 
dådyr fra farme samt status for opdatering af retningslinier for kronvildt-
grupper 
 
Resume: På mødet 13. marts 2007 besluttede rådet, at Friluftsrådet skulle 

udarbejde materiale om udslip af dådyr fra farme som oplæg til 
diskussion på augustmødet. 

 
 På det ekstraordinære møde den 21. juni 2007 gav enkelte af rå-

dets medlemmer udtryk for, at der på baggrund af medtagen af 
dåvildt var behov for en opdatering af retningslinierne for kron-
vildtgrupperne. Skov- og Naturstyrelsen ville sørge for dette 
sammen med formanden for kronvildtgruppen. 

 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Flemming O. Torp oplyste, at han vil anbefale Friluftsrådets 

bestyrelse, at Friluftsrådet deltager i kronvildtgrupperne.  
 
Vildtforvaltningsrådet opfordrer kronvildtgrupperne til at fokuse-
re på spørgsmålet om udsætning af dåvildt. Der ændres ikke ved 
formuleringerne i det fremsendte udkast til reviderede retningsli-
nier, bortset fra litteraturlisten, som skal opdateres. Indstillings-
procedure og udpegningsperiode for medlemmer af kronvildt-
gruppen fremgår af den enkelte gruppes forretningsorden. 

 2007-03-04 
2007-03-05 

5. Anvendelse af jagttegnsmidler og overvejelser om fremtidig anvendelse 
 
Resume: Seneste budget for jagttegnsmidlerne vedlægges som bilag 2007-

03-06. Danmarks Jægerforbund ønsker en drøftelse af, hvor mid-
lerne gør bedst og størst gavn, med særlig vægt på en overvåg-
ning af den danske faunas sundhed, herunder 
- bredere undersøgelse af råvildtets dødelighed på Fyn 
- større og bredere undersøgelse af ringduer 
- undersøgelse af bramgæs på Mandø 

 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Vildtforvaltningsrådet er tilfreds med at få forevist budgettet for 

jagttegnsmidlerne så betids, at der kan øves indflydelse på deres 
udformning, og kan konstatere, at der er frirum for at øge bevil-
linger. Rådet ønsker yderligere information om den konkrete 
anvendelse af naturforvaltningsmidlerne. Endelig bør un-
dersøgelser vedrørende faunaens sundhed opprioriteres. 

 2007-03-06 
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6. Vildtforskningsrelaterede projekter i DMU (2007 til) 2008 
 
Resume: Gennemgang af arbejdsprogrammet for 2008 ved Direktør Hen-

rik Sandbech, DMU. 
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Henrik Sandbech orienterede om organisationsændringen, hvor 

DMU nu er en del af Århus Universitet. Henrik Sandbech oply-
ste endvidere, at Aksel Bo Madsen sammen med Flemming Skov 
afløser Svend Bichel. Herefter blev DMU’s notat om projekter 
gennemgået. 
 
Anders Lassen udtrykte tilfredshed med DMU’s notat og må-
den, hvorpå den er fremstillet. 
 
AF de i DMU’s notat på side 30 opregnede projekter anbefalede 
rådet projekterne 12, 9, 11, vidensgrundlag vedrørende vildtaf-
værgeforanstaltninger (ikke DMU projekt), 13, 4, 7, 6 og 3 op-
stillet i forsøgsvis prioriteret rækkefølge efter de umiddelbare til-
kendegivelser fra rådets medlemmer. Rådet anbefalede endvide-
re, at der sættes fokus på områderne prædation, agerhøns og bio-
topplaner. Endelig udtrykte rådet ønske om, at DMU’s rapport 
om udsætning af gråænder, som er iværksat, skulle foreligge se-
nest 1. november 2007. 
 
Lars Gudmand Pedersen tilføjede, at det er Skov- og Natursty-
relsen, der forvalter jagttegnsmidlerne under ansvar for ministe-
ren. Der er andre institutioner, der ønsker at deltage i forsknings-
projekter, herunder Danmarks Tekniske Universitet og Køben-
havns Universitet. Skov- og Naturstyrelsen må nu foretage en 
prioritering. 

 2007-03-07 
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7. Bramgæs på Mandø 
 
Resume: De græssende gæs på Mandø har været nævnt ved tidligere lej-

ligheder. Dansk Landbrug ønsker en principiel diskussion i rådet 
om følgende punkter: 
- økonomiske tab for landmændene kan føre til, at afgræs-
ning/slet opgives med deraf følgende konsekvenser for en række 
fuglearter i området. 
- en prioritering af forskellige beskyttelseshensyn. Bramgæs for-
trænger knortegæs og muligvis visse vadefugle. 
- hvornår kan det være relevant at udvide jagtmuligheder på arter 
i fremgang  - eventuelt ved anvendelse af lokale jagttider. 

 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Et enigt Vildtforvaltningsråd henstiller til, at miljøministeren 

sammen med fødevareministeren finder en ordning, hvorpå en-
keltpersoner, der har landbrugsarealer i Natura 2000 områder og 
som lider store økonomiske tab på grund af skader forårsaget af 
vildt, og som ikke har mulighed for at afhjælpe problemet ved 
for eksempel ændret afgrødesammensætning, bortskræmning, 
regulering eller jagt, kan modtage en kompensation for særlig 
naturvenlig drift. 

 2007-03-08 

8. DMU’s rapport om elge i Danmark 
 
Resume: DMU har for Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet en 

rapport om elge i Danmark. Rapporten vurderer mulighederne 
for og konsekvenserne af etablering af en dansk elgbestand. 
DN’s pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af 
rapporten og selve rapporten vedlægges som bilag 2007-03-09 
og 2007-03-10. 

 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Poul Hald Mortensen orienterede om elg rapporten, og anbefa-

lede herunder et forsøg med udsætning på Himmerland (Lille 
Vildmose). 
 
Vildtforvaltningsrådet udtrykker stor skepsis for en generel ud-
sætning af elge. Rådet vil dog ikke på forhånd afvise at se velvil-
ligt på en forsøgsmæssig udsætning under tilstrækkelig hegn i 
Lille Vildmose, såfremt veterinære forhold kan bringes på plads. 
Danmarks Jægerforbund fokuserede i denne forbindelse på blandt 
andet parasitangreb, varmestress og lignende sundhedsmæssige 
aspekter. 

 
 
 
 

2007-03-09 
2007-03-10 
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9. Nye forvaltningsplaner fra EU 
 
Resume: EU har til brug for et møde i ORNIS-kommitteen 4. juli 2007 bl. 

a. udsendt forvaltningsplaner for stormmåge, dobbelt bekkasin og 
hjejle. Styrelsen deltog ikke i mødet, men har overfor EU-
Kommissionen forbeholdt sig ret til at fremsætte skriftlige kom-
mentarer. En kort oversigt over indholdet i forvaltningsplanerne 
findes i bilag 2007-03-11. Selve udkastet til forvaltningsplanerne 
er indeholdt i bilag 2007-03-12 

 
Indstilling:  Til drøftelse 
 
Beslutning: Formanden udtrykte stor tilfredshed med, at forvaltningsplanerne 

nu og i fremtiden forelægges rettidigt for rådet efter udtalelse fra 
DMU. Vildtforvaltningsrådet tager EU-forvaltningsplanerne til 
efterretning, idet Danmarks Jægerforbund dog sætter spørgsmåls-
tegn ved, hvad udtrykket ”ugunstig bevaringsstatus” reelt dækker 
over, og udtrykker i denne forbindelse betænkelighed ved den au-
tomatik, der ligger i, at en negativ bevaringsstatus for en art i en 
medlemsstat kan få betydning i en anden medlemsstat, hvor beva-
ringsstatus for den pågældende art er gunstig. 

 2007-03-11 
2007-03-12 

 Mødet torsdag sluttede kl. 17.40 

10. Uddybende orientering om Natura 2000 planlægning med efterfølgende 
besøg til Skjern Å for at se eksempel på omsætning af planer i praksis 
(fredag) 
 
Resume: På mødet 13. marts 2007 besluttede rådet, at der på augustmødet 

skulle redegøres mere uddybende for Natura 2000 direktiverne, 
herunder hvordan direktiverne er omsat i praksis. I tilknytning 
hertil skulle der foretages en udflugt til et Natura 2000 område, 
hvor der skulle redegøres nærmere for principperne i planlæg-
ningen, og hvordan disse tænkes omsat i praksis. Det blev over-
ladt til Skov- og Naturstyrelsen at vælge et passende område. 

 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Lars Rudfeld, Jørgen Jørgensen og Søren Hald orienterede om 

processen med at omsætte Natura 2000 planer i praksis. Herefter 
blev der foretaget en ekskursion for at se eksempler på problem-
stillinger i forbindelse med at omsætte planer til praksis. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 

 2007-03-13 
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11. Eventuelt 
 
Henrik Bertelsen anmodede Skov- og Naturstyrelsen om at ud-
arbejde en liste over de af rådets medlemmer, der ikke ønsker at 
modtage materiale til rådsmøderne elektronisk. 

  

Mødet fredag sluttede ca. 13.30 
 
 


