REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT MØDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET

Torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00 – 15.00
Mødet blev afholdt i Danmarks Jægerforbunds lokaler på Kalø

Fra Vildtforvaltningsrådet deltog:
Anders D. Lassen (formand)
Christian Hjorth, DOF
Henrik Bertelsen, Dansk Landbrug
Michael Brockenhuus-Schack, Dansk Landbrug
Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse (fra kl. 12.00)
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:
Agnete Thomsen
Ole Markussen
Ulrik Lorenzen (til kl. 13.00)
Sandor Hestbæk Markus
Niels Helweg-Larsen, referent
Fra DMU deltog:
Aksel Bo Madsen (til kl. 13.00)
Henning Noer (til kl. 13.00)
Martin Søndergaard (til kl. 13.00)
Mødet startede kl. 10.30
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2007
3. Meddelelser
4. Opfølgning på udsætning af gråænder
5. Orientering om eksisterende landbrugsordninger
6. Eventuelt

Naturområdet
J.nr. SNS-302-00073
Ref. nihla
Den 14. februar 2008

Ad dagsordenspunkt:

Bilag:

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling:

2008-01-01

Til godkendelse

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2007

2008-01-02

Resume:

Udkast til referat er sendt til rådets medlemmer 21. december
2007. I lyset af helligdage og den korte tid, der er til rådighed,
drøftes forslag til ændringer på mødet 10. januar 2008.

Indstilling:

Til godkendelse

Beslutning: Der var modtaget bemærkninger til udkastet til referat fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet.
Poul Hald Mortensen ønskede følgende præcisering under
dagsordenspunkt 3. Meddelelser – c. Andre: ”Derudover fandt
Poul Hald Mortensen, at man burde støtte Djursland Landboforenings ansøgning af 26. september 2007 til Skov- og Naturstyrelsen om afværgeforanstaltninger for kronvildt, som var blevet forelagt DMU.” Poul Hald Mortensen ønskede endvidere følgende indsat umiddelbart før konklusionen til dagsordenspunkt 8.
Jagt med rovfugle: ”Danmarks Naturfredningsforening lagde
herunder vægt på, at der blandt de nordiske lande (Island, Sverige, Finland og Danmark) hidtil havde været en enig holdning
imod jagt med rovfugle. Denne holdning så DN gerne opretholdt
i Norden.” De foreslåede ændringer blev godkendt.
Ole Roed Jakobsen ønskede følgende præcisering under dagsordenspunkt 3. Meddelelser – c. Andre: ”Ole Roed Jakobsen oplyste, at Danmarks Jægerforbund deltog i arbejdet med en kvalitetssikring af udarbejdelsen af biotopplaner. Der var endvidere
iværksat en informationskampagne blandt jægerne for at understøtte udsætningsforliget i samarbejde med Skovforeningen og
Tolvmandssektionen.” Den foreslåede ændring blev godkendt.
Poul Hald Mortensen og Ole Roed Jakobsen havde derudover
begge fremsendt bemærkninger til dagsordenspunkt 6. Dyrehaver/hegn – flere dyrehaver i et område. Anders Lassen konkluderede på baggrund af en diskussion af de foreslåede ændringer,
at Vildtforvaltningsrådets klare holdning er, at man kun i helt
særlige tilfælde ønskede flere dyrehaver. Anders Lassen foreslog, at man beholdt den i udkastet foreslåede beslutningen til
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dagsordenspunkt 6, men at Vildtforvaltningsrådet beslutter at høre om skovlovens retningslinjer for etablering af dyrehaver som
udgangspunkt for en diskussion i rådet. Skov- og Naturstyrelsen
fremsender disse retningslinjer til rådet forud for det næste møde.
Dette forslag blev godkendt af rådet.
Flemming Torp ønskede følgende præcisering under dagsordenspunkt 3. Meddelelser – c. Andre: ”Flemming Torp oplyste, at
Friluftsrådet havde besluttet at søge optagelse i hjortevildtgrupperne. Friluftsrådet er i gang med at skrive til de enkelte hjortevildtgrupper omkring deres forretningsorden i.f.m. udpegningsproceduren. Friluftsrådet har dog allerede konstateret, at flere af
forretningsordnerne er uklare/mangelfulde omkring udpegningsperioder. Flemming Torp anbefaler derfor, at Friluftsrådet kunne
deltage som observatør frem til næste udpegning. Ole Roed Jakobsen tilsluttede sig denne anbefaling.” Flemming Torp foreslog endvidere, at ordene ”særligt i relation til transport og træning” blev slettet under beslutningen til dagsordenspunkt 8. Jagt
med rovfugle. De foreslåede ændringer blev godkendt.
Referatet blev med de ovenfor anførte ændringer herefter godkendt.
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3. Meddelelser
a. Formanden
−
b. Sekretariatet
− Agnete Thomsen meddelte på baggrund af en konkret sag, at miljøministeren nu og i fremtiden ville benytte sig af sine beføjelser i henhold
til ligestillingsloven ved at ”lade pladsen stå tom”, hvis ikke organisationerne i rådet kan leve op til ligestillingsrådets regler om indstilling af
såvel en kvinde som en mand.
c. Andre
− Aksel Bo Madsen oplyste, at DMU ikke kan bekræfte rådets konklusion fra mødet 10. december 2007, om at det ikke går godt for de af
forskningsprogrammet Vildt og Landskab omfattede delprojekter. Der
har været tale om justeringer og nødvendige tilpasninger, og der er meget fokus på den endelige afrapportering.
− Poul Hald Mortensen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening i
2008 vil genoptage diskussionen om udsætning af vildsvin.
− Flemming Torp meddelte, at Friluftsrådet hilser formandens brev til
formanden for styregruppen for vildtpakken velkomment.
− Ole Roed Jakobsen og Henrik Bertelsen spurgte til status for ansøgning om afværgeforanstaltninger for kronvildt og forhørte endvidere
om muligheden for et møde mellem Djursland Landboforening og
Skov- og Naturstyrelsen. Niels Helweg-Larsen oplyste, at ansøgningen
er modtaget, men at det ikke har været muligt at sagsbehandle den endnu. Djursland Landboforening er velkommen til at tage kontakt til
Skov- og Naturstyrelsen med henblik på et møde.
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4. Opfølgning på udsætning af gråænder
Resume:

På sit møde d. 11.-12. august 2006 indgik rådet et forlig om udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder. Af forliget fremgår
bl.a., jf. referatet fra Lounkjærmødet: ”VFR indstiller, at der
fremover højest kan udsættes én and/150 m2 vandoverflade. I dag
er kravet én and/50 m2 vandoverflade. Med henblik på at vurdere
om denne stramning er tilstrækkelig eller om yderligere stramninger eller nuanceringer er nødvendig indstiller VFR, at DMU
tildeles ressourcer til at iværksætte en undersøgelse af forskellige
typer søers bæreevne ved udsætning af gråænder.” I referatet fra
mødet 11.-12. august 2006 er videre anført: ”Denne afrapporteres
til VFR ultimo 2006. Sideløbende gennemfører DMU et projekt i
2006-2007, som belyser samspillet mellem fugle og søer. VFR
indstiller, at denne undersøgelse udbygges, så den belyser den
samlede økologiske bæreevne i søerne, så også levevilkårene for
padder m.m. analyseres.”
På rådets møde 5. december 2006 behandlede rådet DMU’s rapport af november 2006 om miljøpåvirkninger af søer som følge af
udsætning af gråand. Denne rapport var baseret på et litteraturstudie. I referatet fra mødet 5. december er det anført, at ”DMU
vil ultimo 2007 aflevere en rapport til VFR, der besvarer en række af de udestående spørgsmål, som står tilbage efter den første
litteraturudredning. Dette vil give nogle sikrere konklusioner og
et bedre beslutningsgrundlag. Egentlige mere omfattende feltforsøg vil kun i begrænset omfang kunne gennemføres med den korte tidshorisont.”
Det er i referatet videre anført, at ”organisationerne var enige i, at
Lounkjær-forligets anbefaling om, at der fremover kun kan udsættes én ælling pr 150 m2 vandoverflade mod de nugældende 50
m2 fastholdes og iværksættes pr 1. april 2007. Rådet besluttede at
udskyde drøftelsen af evt. yderligere stramninger eller nuanceringer af reglerne for udsætning af gråænder, indtil DMU’s nye afrapportering foreligger ultimo 2007.”
DMU’s rapport om påvirkning af søers fosforindhold som følge
af udsætning af gråand er indeholdt i bilag 2008-01-03. Projektbeskrivelsen, der ligger til grund for rapporten er indeholdt i bilag
2008-01-04. Bilag 2008-01-05 indeholder referat fra rådets møde
11.-12. august 2006, hvor udsætningsforliget er gengivet under
behandlingen af dagsordenspunkt 7.

Indstilling:

Til drøftelse

Beslutning: Anders Lassen indledte med at opfordre til at drøftelserne blev
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2008-01-03
2008-01-04
2008-01-05

ført med udgangspunkt i at Rådets styrke lå i ordholdenhed og
enighed.
Henning Noer og Martin Søndergaard redegjorde kort for rapportens hovedpunkter og konklusioner.
Anders Lassen gav udtryk for et ønske om mere faste konklusioner.
Tommy Dybbro, Poul Hald Mortensen, Flemming Torp og
Christian Hjorth udtrykte generel skuffelse over rapportens
kvalitet og fandt ikke, at rapporten levede op til forventningerne.
Kritikken gik blandt andet på
• at rapporten ikke omhandler samspillet mellem ænder og andre arter herunder padder
• at rapporten ikke uddyber de pinde, der var anført i 2006 rapporten
• at rapporten ikke omhandler belastning af naturen i øvrigt
• at grundlaget for rapporten var for spinkel (1100-1900 søer
burde vurderes)
• at konklusionen i rapporten ikke kan bruges i en diskussion
om udsætning af ænder
• at det ikke er muligt at sætte mål på basis af rapporten
• at rapporten ikke er hjælpsom til at indgå et kompromis
Poul Hald Mortensen tilføjede, at DN var blevet kritiseret for at
udskyde implementeringen af andeudsætningsforliget, og at baggrunden for undersøgelsen havde været at få et bredere grundlag.
Uanset rapporten var det imidlertid nødvendigt at træffe en beslutning nu.
Bjarne Clausen fandt, at rapporten ikke levede op til forslaget
om, hvad den skulle dække. Bjarne Clausen fandt også, at rapporten viser, at vore søer er belastede med fosfor, og at man derfor ikke kan rådgive MiM til andeudsætning, der som påvist vil
øge den i forvejen for høje fosforkoncentration.
Aksel Bo Madsen anførte, at der i rapporten var svaret på det, der
var bedt om i henhold til kontrakten, og at DMU under drøftelserne imødegik de væsentligste dele af kritikken, herunder at Aksel
Bo madsen kunne konkludere, at i forhold til den faktiske kontrakt havde DMU opfyldt sine forpligtelser, og DMU kan ikke
genkende, at nogle interesseorganisationer gav udtryk for en generel skuffelse over rapportens kvalitet, men derimod over resultatet deraf.
Henrik Bertelsen noterede en skuffelse hos de grønne over at

6

rapporten ikke kan bruges mere aggressivt. Ole Roed Jakobsen
beklagede, at man fandt beslutningsgrundlaget indskrænket. Det
var vigtigt at blive klogere på udsætning generelt. Niels Iuel Reventlow fandt, at rapporten trækker problemet om referencen op.
Hvad er en ændring? Rapporten viser, hvor kompleks problemstillingen er. Michael Brockenhuus-Schack anførte, at det var vigtigt, at holde sig målet for øje. Målet var ikke stramninger, men et
vidensbehov som basis for justeringer. Man måtte acceptere, at
forskerne ikke på baggrund af den tidsmæssige begrænsning kunne være mere konkrete. Realiteten var, at det nu er en politisk diskussion.
For så vidt angår rapporten konkluderede Anders Lassen, at rådet
havde modtaget og diskuteret rapporten. Der havde været udtrykt
ønske om, at rapporten kunne være mere bredspektret. Fremover
bør der udvises større omhyggelighed ved bestilling af projekter.
Anders Lassen mindede om, at man på det politiske plan havde
lovet hinanden at nå til enighed vedrørende udsætning af gråænder.
Poul Hald Mortensen oplyste, at DN i august 2006, så vidt det
var muligt, havde ført en forligsorienteret linie. DN havde således
differentieret mellem udsætning af fasaner/agerhøns og udsætning
af gråænder (hvor man ønskede en hurtig udfasning) og i denne
forbindelse argumenteret for biotopplanernes gode virkning.
Spørgsmålet om andeudsætning var nu blevet taget op i DN’s forretningsudvalg, som havde besluttet, at der ikke kan indgås forlig
om udsætning af gråand. DN vedstår forliget for så vidt angår fasaner og agerhøns.
For så vidt angår forliget om udsætning af gråænder konkluderede
Anders Lassen på baggrund af en diskussion i rådet:
• Dyrenes Beskyttelse står helt uden for forliget
• Danmarks Naturfredningsforening har valgt at træde ud af forliget, for så vidt angår gråænder
• Resten af Vildtforvaltningsrådet fastholder forliget om udsætning af 1 ælling pr. 150 m2 vandoverflade.
• Begrænsningen på 1 ælling pr. 150 m2 vandoverflade gælder
indtil videre
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5. Orientering om eksisterende landbrugsordninger
Resume:

På mødet d. 10. december 2007 opfordredes Dansk Landbrug til
at give rådet en orientering om eksisterende landbrugsordninger.

Indstilling:

Til orientering

Behandling: Med særlig vægt på enkeltbetalingsordningen og landdistriktsprogrammet gav Michael Brockenhuus-Schack en orientering
om gældende landbrugsordninger og hvordan disse fungerer.
Under gennemgangen blev der orienteret om hvilke tilskudsmuligheder, der ligger indenfor de enkelte ordninger, ligesom mulighederne for en sammenhængende miljø-, natur- og landbrugspolitik blev omtalt.
Rådets medlemmer fik lejlighed til at stille spørgsmål.
Anders Lassen takkede på vegne af Vildtforvaltningsrådet for
en god og inspirerende orientering.
6. Eventuelt

Med henvisning til en folder om rød glente, der af DOF var delt
ud inden mødet, spurgte Henrik Bertelsen til, om DOF kunne
fremvise eksempler på brug af partion i Danmark. Christian
Hjorth kunne bekræfte, at der var tilfælde. Ligeledes med henvisning til folderen fandt Ole Roed Jakobsen det vigtigt, at der
bliver rettet henvendelse til de relevante organisationer, hvis der
findes eksempler på, at rovfugle bliver beskudt. Niels Iuel Reventlow fandt det ligeledes vigtigt, at informationer bliver
kommunikeret rigtigt for at undgå myter/vandrehistorier.
I lyset af opdelingen i Skov- og Naturstyrelse og By- og Landskabsstyrelse bad Anders Lassen Skov- og Naturstyrelsen sikre, at Vildtforvaltningsrådet fortsat rettidigt modtager relevant
EU-stof til kommentering.

Mødet sluttede kl. 15.00
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