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Fra Vildtforvaltningsrådet deltog: 
Anders D. Lassen (formand) 
Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening 
Henrik Bertelsen, Dansk Landbrug 
Michael Brockenhuus-Schack, Dansk Landbrug  
Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse  
Ole Roed Jakobsen, Danmarks Jægerforbund 
Poul Hald-Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening 
Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening 
Flemming O. Torp, Friluftsrådet (som stedfortræder for Trine Skov) 
Tommy Dybbro, WWF, Verdensnaturfonden 
 
Fra Skov- og Naturstyrelsen deltog: 
Agnete Thomsen 
Ole Markussen 
Ulrik Lorenzen  
Sandor Hestbæk Markus 
Thomas Skovgaard Mortensen 
Peter Simonsen 
Elsebeth Braüner (referent) 
 
Fra DMU deltog: 
Aksel Bo Madsen  
Jesper Madsen 
 
Fra Skov & Landskab deltog (under pkt. 9, Strategi for anvendelse af jagttegnsmidler til forsk-
ning): 
Kjell Nilsson 
Bo Jellesmark Thorsen 
 
Mødet startede kl. 9.30 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra mødet 16. april 2008 
3. Meddelelser 
4. Kommissorium for konsekvensanalyse af vildsvin  
5. Biotopplanvejledning 
6. Nedsættelse af udvalg vedr. jagttider 
7. Status fra fældearbejdsgruppen 



   

8. Status fra jagtprøvearbejdsgruppen 
9. Strategi for anvendelse af jagttegnsmidler til forskning 
10. Fodring af ænder 
11. Forvaltningsplan skovmår 
12. Status vedrørende bramgæs 
13. Natura 2000 
14. Møder i 2009 
15. Evt. 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden (Bilag 2008-04-01) 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Beslutning: Anders D. Lassen besluttede at flytte pkt. 14, Møder i 2009 op under pkt. 3, Meddelel-
ser, og at behandle pkt. 9, Strategi for anvendelse af jagttegnsmidler til forskning umiddelbart efter 
pkt. 3, Meddelelser.  
 
Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt. 
 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet 18. september 2008 (Bilag 2008-04-02) 
 
Resumé: Udkast til referat blev sendt i høring den 2. oktober 2008 og et tilrettet udkast den 13. ok-
tober 2008 med frist den 24. oktober 2008. Der er modtaget kommentarer fra Christian Hjorth, 
Dansk Ornitologisk Forening, Flemming Torp, Friluftsrådet, Poul Hald-Mortensen, Dansk Natur-
fredningsforening, Aksel Bo Madsen, DMU og Lars Hvidtfeldt, Dansk Landbrug. Kommentarerne 
indkommet i anden omgang er angivet med korrektur i bilag 2008-04-02. 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Beslutning: Efter nogen drøftelse i Rådet, blev det besluttet, at der fortsat udarbejdes beslutnings-
referater, dog med den tilføjelse, at såfremt et medlem måtte have et særligt behov for at få en be-
mærkning ført til referat, vil dette blive respekteret. 
 
For så vidt angår det konkrete referat, bad Poul Hald-Mortensen om at få tilføjet under pkt. 10a, at 
Danmarks Naturfredningsforening ønskede, at arealerne skulle dyrkes økologisk.  
 
Anders D. Lassen afviste at ændre på konklusionen, da den i forvejen er udtryk for et snævert 
kompromis. Referatet blev herefter godkendt uden yderligere ændringer. 
 
 
3. Meddelelser 

• Fra formanden 
                  Anders D. Lassen havde ingen meddelelser. 
 

• Fra sekretariatet 
 

o Rådets møde med ministeren 
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Ole Markussen beklagede på ministerens vegne, at ministeren desværre havde måttet 
aflyse sit møde med Rådet p.g.a. andre møder. 
 
o Ministerens henvendelse til hjortevildtgrupperne 
Ole Markussen orienterede om, at ministeren forventes at komme med en henvendelse 
til hjortevildtgrupperne, der understreger, at hjortevildtforvaltning efter ministerens opfat-
telse er en lokal udfordring, der bedst løses i lokal dialog.  
 
o Bejdsede rapsfrø – orientering fra MST 
Peter Simonsen oplyste, at Miljøstyrelsen er i gang med en screening af risiciene ved 
bejdsning af frø. Når resultatet foreligger, vil Rådet blive orienteret. 
o EU-sager 
Ole Markussen oplyste, at Rådets medlemmer er tilføjet departementets mailingliste, 
der vedrører EU-specialudvalget. Flere af Rådets medlemmer mente ikke at have mod-
taget noget i den anledning, hvorfor det blev besluttet at vente med evalueringen til næ-
ste møde, hvor der ville være mere materiale at evaluere på.  
 
o Habitat 2-lovforslaget 
Thomas S. Mortensen oplyste, at lovforslaget fortsat er i den lovforberedende fase, 
men at høringsperioden forventes at starte 15. december eller i starten af 2009. Ole 
Markussen meddelte, at såfremt Rådet ønsker det, vil der blive afholdt et ekstraordi-
nært møde i forbindelse med høringen, og at Rådet vil blive hørt som Råd ud over, at de 
enkelte organisationer bliver hørt. Dele af Rådet udtrykte undren over, at Rådet ikke 
inddrages tidligere end under den officielle høring. 
 
o Aftale under Bonn-konventionen om rovfugle 
Ole Markussen oplyste, at der er indgået en ny aftale under Bonn-konventionen om 
trækkende rovfugle. Yderligere materiale om aftalen vil blive sendt direkte til medlem-
merne snarest. 
 

• Fra medlemmerne 
 

o Poul Hald-Mortensen meddelte, at Danmarks Naturfredningsforening lægger vægt 
på fremover at undgå bundskrabende fiskeredskaber i de marine, danske Natura 
2000-områder. Foreningen har indgivet en klage til EU-kommissionen over Fiskeridi-
rektoratets tilladelse til muslingeskrab i Lovns og Løgstør Bredninger i Limfjorden. 
Kommissionen har bedt DK om yderligere oplysninger. 
Poul Hald-Mortensen oplyste endvidere, at Vejen Kommune har givet tilladelse til 
oprettelsen af Klelund dyrehave i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens 
afgørelse efter skovloven. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har indgivet sa-
gen for Naturklagenævnet, og Poul Hald-Mortensen oplyste, at DN undtagelsesvist 
agter at rejse en fredningssag, såfremt klagenævnet ikke giver foreningen medhold. 

o Aksel Bo Madsen oplyste, at DMU har udsendt en kronvildtrapport, der har været 
rejst både positive og negative bemærkninger til denne. DMU’s svar på den negative 
kritik er blevet lagt på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. 

o Bjarne Clausen meddelte, at Dyrenes Beskyttelse er uden administrativ ledelse, 
idet Ole Münster er stoppet. Indtil en løsning er fundet, ledes foreningen af lederne 
af fagudvalgene. 

o Ole Roed Jakobsen spurgte på vegne af hjortevildtgruppen Bornholm, hvad der 
sker med deres ønske om en lokal fredning af dåvildtet på Bornholm. Ole Roed Ja-
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kobsen oplyste endvidere, at Danmarks Jægerforbund sammen med specialudval-
gene for gravhunde har afgivet høringssvar vedrørende et lovforslag fra justitsmini-
steriet, der direkte forbyder hold af ræve til brug ved gravtræning. Ole Roed Jakob-
sen udtrykte stor undren over forslagets indhold, da det efter det oplyste ikke oprin-
deligt var meningen, at forslaget skulle forbyde hold af ræve til brug ved gravtræ-
ning. 

o Michael Brockenhuus-Schack oplyste, at sundhedstjekket er vedtaget.  Det vil give 
nye muligheder for at finansiere natur. 

 
4. Kommissorium for konsekvensanalyse af vildsvin (Bilag 2008-04-03) 
 
Resumé: På mødet den 18. september 2008 blev Rådet enige om at sætte et arbejde i gang med 
henblik på at udarbejde en konsekvensanalyse af vildsvin i Danmark. Rådet indstillede, at Skov- og 
Naturstyrelsen skulle være sekretariat for arbejdet. Ministeren finder ikke, at Skov- og Naturstyrel-
sen skal bistå som sekretariat, men kan tilbyde at betale for at arbejdet udføres af andre, f.eks. 
DMU eller Skov & Landskab. Som bilag vedlægges Danmarks Naturfredningsforenings udkast til 
kommissorium. 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Beslutning: Ole Markussen orienterede om ministerens beslutning vedrørende sekretariatsbistand. 
Rådet drøftede det udkast til kommissorium, som Danmarks Naturfredningsforening havde forelagt.  
 
Arbejdsgruppen blev nedsat med repræsentanter for Dansk Skovforening, Dansk Landbrug, Dan-
marks Jægerforbund, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening. 
  
Kommissoriet blev, med enkelte konkrete ændringer, vedtaget. Skov- og Naturstyrelsen tilretter 
kommissoriet og sender det ud til Rådet. Herudover konkluderede Anders D. Lassen, at Skov & 
Landskab bliver tilbudt arbejdet som sekretariat, og at Skov- og Naturstyrelsen forestår budgetlæg-
ningen på baggrund af input fra arbejdsgruppen og Skov & Landskab.. Arbejdsgruppen skal afgive 
rapport på septembermødet i 2009. 
 
(Efterfølgende har Skov & Landskab oplyst, at de gerne vil være sekretariat for arbejdet. Rådets 
organisationer bør afklare spørgsmålet om formandskabet for arbejdsgruppen bl.a. med henblik på 
drøftelse med Skov & Landskab om det videre forløb af arbejdet, samt drøftelser, herunder også 
med Skov- og Naturstyrelsen, om budgettet.) 
 
5. Biotopplanvejledning (Bilag 2008-04-04) 
 
Resumé: Reglerne for biotopplaner som krav for udsætning af fasaner og agerhøns i større omfang 
træder i kraft 1. april 2010. Skov- og Naturstyrelsen har på grundlag af det indgåede forlig og den 
udstedte bekendtgørelse om udsætning af vildt m.v. udarbejdet en vejledning om biotopplaner. Vej-
ledningen har været drøftet i Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe, som forhandlede forliget.  
 
Indstilling: Til diskussion 
 
Beslutning: Sandor H. Markus præsenterede vejledningen ved at vise et eksempel på en konkret 
biotopplan. Han informerede endvidere kort om processen og om de udeståender, der ligger i ar-
bejdsgruppen. Disse udeståender består hovedsageligt af en tilretning af bekendtgørelsen og bila-
gene, da der særligt i de fastlagte tiltag er en del uhensigtsmæssigheder. Den tilrettede bekendtgø-
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relse vil komme til høring i Rådet, ligesom den deraf tilrettede vejledning. Derudover skal DMU pro-
jektet om monitering igangsættes snarest muligt.  
 
Rådet drøftede vejledningen, herunder uhensigtsmæssigheder og forhold der ikke fandtes at være i 
overensstemmelse med forliget. Desuden blev det fra flere sider påpeget, at moniteringsprojektet 
skal igangsættes så hurtigt som overhovedet muligt.  
 
På baggrund af Rådets drøftelse konkluderede Anders D. Lassen, at vejledningen blev taget til 
efterretning, at der skal læses grundig korrektur på vejledningen, og at den skal ud hurtigst muligt. 
Desuden skal moniteringen i gang så hurtigt som overhovedet muligt, da denne del allerede var 
væsentligt forsinket. De tekniske bemærkninger fra Rådet sendes videre til arbejdsgruppen.  
 
 
6. Nedsættelse af udvalg vedr. jagttider (Bilag 2008-04-05) 
 
Resumé: Jagttidsbekendtgørelsen revideres hvert 3. år, næste gang med ikrafttræden 2010. DMU 
har udarbejdet en synopsis til brug for arbejdet, og Vildtforvaltningsrådet skal nedsætte en arbejds-
gruppe, der skal indstille ændringer til bekendtgørelse. 
 
Indstilling: Til diskussion 
 
Beslutning: Der blev nedsat et udvalg bestående af Anders D. Lassen (formand), Christian Hjorth, 
Poul Hald-Mortensen, Henrik Bertelsen, Bjarne Clausen, Ole Roed Jakobsen og Niels Iuel Revent-
low. Skov- og Naturstyrelsen er sekretariat for udvalget. 
 
Rådet drøftede indholdet af den synopsis, som DMU har udarbejdet. Der var forslag til andre arter 
og vinkler, der kunne undersøges. Aksel Bo Madsen oplyste, at det er planlagt, at rapporten gen-
nemgår de 44 jagtbare arter. Hvis der ønskes gennemført andre jagttidsvurderinger bedes disse 
indsendt. 
Anders D. Lassen konkluderede, at organisationerne skriftligt meddeler sekretariatet og DMU, 
hvilke forhold de ønsker undersøgt ud over de 44 jagtbare arter. Dette skal være fremme inden jul. 
Der afholdes møde i arbejdsgruppen den 11. marts 2009 kl. 10.00 på Kalø.  
 
 
7. Status fra fældearbejdsgruppen  
 
Resumé: Fældearbejdsgruppen blev nedsat på mødet i Vildtforvaltningsrådet den 18. september 
2008 med deltagelse af Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening og med Skov- og 
Naturstyrelsen som sekretariat. Fældegruppen er enige om, at de eksisterende fælderegler skal 
suppleres med en regel om, at fælder skal være flytbare og kasseformede med faste, solide hjør-
ner. 
 
Indstilling: Til diskussion 
 
Beslutning: Christian Hjorth oplyste, at fældegruppen er blevet enige om, at de eksisterende fæl-
deregler skal suppleres med en regel om, at fælder skal være flytbare og kasseformede med faste, 
solide hjørner. D.v.s., at de såkaldte smækfælder vil være ulovlige.  
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Ole Roed Jakobsen oplyste supplerende hertil, at man i gruppen havde været meget tæt på at 
opnå enighed om en lang række præciseringer af reglerne om fældefangst. Det havde været et 
godt forløb og det var ærgerligt, at man ikke var nået i mål.  
 
Anders D. Lassen konkluderede, at arbejdsgruppens konklusion tages til efterretning, og at Rådet, 
set i lyset af det forestående arbejde om revision af jagttiderne, anbefaler at man venter med im-
plementeringen af ændringen i bekendtgørelse om vildtskader, indtil man har set, om der evt. måtte 
komme yderligere ændringsforslag i relation til fælder i forbindelse med arbejdet med revision af 
jagttidsbekendtgørelsen. 
 
 
8. Status fra jagtprøvearbejdsgruppen (Bilag 2008-04-06) 
 
Resumé: Jagtprøvearbejdsgruppen har udarbejdet en rapport med indstilling til det videre forløb 
omkring revision af jagtprøven. Arbejdet er igangsat af VFR på mødet den 13. marts 2007, bl.a. på 
baggrund af den daværende Miljøministers krav om dokumentation for de nye jægeres skydefær-
digheder. I arbejdsgruppen har deltaget repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund og Skov- og 
Naturstyrelsen. Gruppen indstiller rammerne for en ændring af jagtprøvesystemet, herunder for-
skellige metoder for dokumentation af skydefærdighederne.  
 
Indstilling: Til diskussion 
 
Beslutning: Sandor H. Markus orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen og om arbejdsgruppens 
konklusioner. Han pointerede, at arbejdsgruppen oprindeligt var nedsat på baggrund af ministerens 
krav om, at nye jægere skulle kunne dokumentere deres skydefærdigheder. Sandor H. Markus 
supplerede det skrevne med, at det i gruppen havde været drøftet, om dokumentationskravet for 
skydefærdighed ville kunne opfyldes på en elektronisk bane. Det var gruppens opfattelse, at det 
kunne lade sig gøre for så vidt angår riffel, men at der ikke findes egnede muligheder for så vidt 
angår haglgeværer. 
 
Ole Roed Jakobsen havde en række konkrete spørgsmål til arbejdsgruppen.  
 
En del af Rådets medlemmer støttede forslaget om en egentlig skydeprøve, mens andre ønskede 
en dokumenteret træningsløsning. 
  
Anders D. Lassen konkluderede herefter, at Rådet generelt bakker op omkring rapporten og ind-
stillingerne, men at Rådet var delt på spørgsmålet om, hvilken af de skitserede løsninger for doku-
mentation af skydefærdighed, som Rådet anbefaler. Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet inden for 
de rammer. 
 
 
9. Strategi for anvendelse til jagttegnsmidler til forskning (Bilag 2008-04-07) 
 
Resumé: Som bilag er vedlagt Skov- og Naturstyrelsens oplæg til et strategipapir for anvendelse af 
forskningsmidler, herunder oplæg fra DMU og Skov- og Landskab. Skov- og Naturstyrelsen ønsker 
Vildtforvaltningsrådets input til, hvad de overordnede forskningsmål/-temaer skal være i de kom-
mende år. Som en del af bilaget vedlægges endvidere jagttegnsregnskab og –budget for årene 
2006-2013. DMU og Skov & Landskab vil deltage i drøftelsen. 
 
Indstilling: Til diskussion 
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Beslutning: Anders D. Lassen bød indledningsvist velkommen til repræsentanterne for Skov & 
Landskab og DMU. Ole Markussen indledte herefter med at oplyse, at punktet er led i den proces, 
Skov- og Naturstyrelsen har sat i gang, med henblik på at skabe en overordnet forskningsstrategi 
for jagttegnsmidlerne. Forskningsinstitutionerne er inviteret så de kan give deres bud på de forsk-
ningsmæssige udfordringer i de kommende år inden for jagt og vildtforvaltning. Skov- og Natursty-
relsen har i det vedlagte papir opregnet nogle af de temaer, som styrelsen umiddelbart vurderer, at 
den fremtidige forskning vil skulle belyse, nemlig fragmentering, forstyrrelser, ændringer i land-
brugslandet og vildtskader. Skov- og Naturstyrelsen ser frem til en spændende debat og dialog 
med Rådets medlemmer. 
Peter Simonsen supplerede med at oplyse, at strategien skal bruges som en del af beslutnings-
grundlaget i forbindelse med prioritering af de konkrete forskningsprojekter.  
 
Kjell Nilsson og Bo Jellesmark Thorsen fremlagde Skov & Landskabs forslag til forskningspak-
ken Vildt & Samfund og redegjorde for, hvordan pakken belyser nogle af de store udfordringer i 
fremtiden, herunder urbanisering, etiske spørgsmål og konflikthåndtering, klimaforandringer, æn-
dringer i arealanvendelse og landbrugsstruktur, behov for forvaltningsredskaber og viden om natur-
plejes effekt på vildtet. Rådet kommenterede indlægget. Herefter fremlagde Aksel Bo Madsen og 
Jesper Madsen DMU’s input, der tog udgangspunkt i de forskellige faktorer (jagt, ændringer i in-
frastruktur, rekreative aktiviteter og forstyrrelser samt erhvervsaktiviteter), der påvirker de levedyg-
tige fugle- og pattedyrbestande. DMU fremhævede således fragmentering, klimatilpasninger, for-
styrrelser og vildtskader som nogle af de store udfordringer fremover. Rådet kommenterede ligele-
des på dette. 
 
Ole Roed Jakobsen udtrykte på baggrund af de vedlagte budgettal skepsis i forhold til de økono-
miske muligheder for at igangsætte flere projekter inden for de nærmeste år. Han frygtede, at 
igangsætning af flere forskningsprojekter ville medføre behov for en forhøjelse af jagttegnsgebyret, 
hvilket absolut ikke ville være en farbar vej. 
 
Anders D. Lassen konkluderede, at Rådet som helhed tilsluttede sig såvel de af Skov- og Natur-
styrelsen forelagte temaer som selve processen. Rådet ønskede at blive inddraget i udvælgelsen af 
de konkrete projekter, ligesom der var fokus på behovet for, at projekter munder ud i nogle konkret 
anvendelige svar. På martsmødet vil Skov- og Naturstyrelsen fremlægge konkrete projekter, der 
måtte gives mulighed for inden for rammerne af strategien og økonomien og efter drøftelse med 
Rådet. Endvidere vil det endelige regnskab for 2008 og budgettet for 2009 blive gennemgået i sin 
helhed. 
 
 
10. Fodring af ænder (Bilag 2008-04-08) 
 
Resumé: Flemming O. Torp, Friluftsrådet har ønsket punktet på dagsordenen med følgende be-
grundelse:  
 
Friluftsrådet ønsker drøftet problemerne vedrørende fosforudledning i.f.m. fodring af ænder, jf. Fag-
lig Rapport fra DMU ”Påvirkninger af søers fosforindhold som følge af udsætning af gråand”. 
Af rapporten fremgår at, ”fodring af ænder utvivlsomt yder et ikke ubetydeligt bidrag til koncentrati-
onerne af tP. 
Dette bidrag er dog ikke kvantificeret. Det burde være teknisk muligt at udvikle løsninger, der inde-
bærer at ænder kan fodres samtidig med, at udslippet af fosfor fra foderet til søvandet minimeres. 
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DMU rapporten er vedlagt som bilag. 
 
Indstilling: Til diskussion 
 
Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 
11. Forvaltningsplan skovmår (Bilag 2008-04-09) 
 
Resumé: Danmarks Naturfredningsforening anmoder Vildtforvaltningsrådet om at foretage en drøf-
telse af og en beslutning om at iværksætte forberedelsen af en forvaltningsplan for skovmår.  
Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser og Statens 
Naturhistoriske Museum gennemført ”Projekt Skovmår”, som har tilvejebragt ny viden om skovmå-
rens levevis i Danmark. Der foreligger en specialerapport og om kort tid vil foreligge en rapportering 
fra Danmarks Miljøundersøgelser.  
På baggrund af resultaterne har Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet et diskussionsoplæg 
til en forvaltningsplan, som har været forelagt Dansk Skovforening til indledende kommentarer.  
 
Danmarks Naturfredningsforening anmoder Vildtforvaltningsrådet om på baggrund af drøftel-
serne at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af ”teknikere” udpeget af de relevante organisatio-
ner, som med udgangspunkt i rapporteringerne fra ”Projekt Skovmår”, diskussionsoplægget samt 
Dansk Skovforenings kommentarer hertil, kan udarbejde et egentligt udkast til en forvaltningsplan, 
som kan forelægges Vildtforvaltningsrådet. 
 
Bilag: DN’s diskussionsoplæg til en forvaltningsplan (wordfil), Dansk Skovforenings foreløbige 
kommentarer hertil samt specialerapport. DMU’s rapport fremsendes senere i separat mail. 
 
Indstilling: Til diskussion 
 
Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 
12. Status vedrørende bramgæs (punktet blev behandlet umiddelbart efter pkt. 9, Strategi for an-
vendelse til jagttegnsmidler til forskning)  

 
Resumé: Henrik Bertelsen har bedt om en status for, hvad der er sket i forhold til skader forvoldt af 
bramgæs på Mandø. 
 
Indstilling: Til diskussion 
 
Beslutning: Henrik Bertelsen indledte med at oplyse, at han løbende bliver spurgt af landmænde-
ne på Mandø, om der snart er nogle svar. De har behov for at få at vide, om man har tænkt sig at 
gøre noget for at støtte dem i deres situation. Der er tale om en stor økonomisk belastning og mini-
steren har sagt, at han vil finde en løsning. 
Ole Markussen oplyste, at der fortsat pågår drøftelser på det politiske plan mellem miljøministeriet 
og fødevareministeriet. Ole Markussen oplyste endvidere, at ministeren er orienteret om de faglige 
synspunkter, der er rejst i forbindelse med det seneste møde i det trilaterale vadehavssamarbejde 
den 19. og 20. november 2008.  
Jesper Madsen oplyste på Rådets opfordring, at der er flere gæs end nogensinde, og at bestan-
den af bramgæs er steget til mellem 6- og 700.000, ligesom der ikke er noget, der tyder på, at væk-
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sten stabiliserer sig eller stopper. Bestanden spreder sig for øjeblikket videre rundt i DK. Udviklin-
gen gælder gæs generelt, bortset fra den mørkbugede knortegås. Jesper Madsen meddelte end-
videre, at man i Holland og Tyskland har udnyttet EU støttemidlerne i forbindelse med gåseforvalt-
ningen.  
 
På baggrund af en omfattende drøftelse i Rådet, konkluderede Anders D. Lassen, at der er enig-
hed i Rådet om, at der skal findes en løsning, så der kan ydes kompensation til de ramte land-
mænd, og at dette haster. Der var endvidere tilslutning i Rådet til at anvende regulering. Rådet op-
fordrede til, at der udarbejdes en plan for, hvor der ønskes gæs og hvor der ikke ønskes gæs, så 
der på baggrund af denne plan kunne ske en mere målrettet forvaltning. Rådet opfordrede endvide-
re til, at det blev undersøgt nærmere, hvilken påvirkning regulering af gæssene vil have på de eng-
fugle, der befinder sig i området.  
 
 
13. Natura 2000  

 
Resumé: Lisbeth Andersen fra By- og Landskabsstyrelsen vil fortælle om Natura 2000-processen: 
Baggrunden for arbejdet, hvad er det der er gjort og hvad er det der vil ske fremover og hvornår.  
 
Indstilling: Til diskussion 
 
Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 
14. Møder i 2009  
 
Resumé: Der skal fastsættes tidspunkter for Rådets ordinære møder i 2009. 
 
Indstilling: Til diskussion 
 
Beslutning: Punktet blev behandlet under pkt. 3, Meddelelser. Der blev fastlagt følgende møder i 
2009: 
 
24. marts 2009 kl. 9.30 i Haraldsgade 53 
17. og 18. september 2009 (mødetid og –sted planlægges senere). Københavnsområdet med eks-
kursion til Saltholm blev foreslået. 
11. december 2009 kl. 9.30 i Haraldsgade 53 
 
 
15. Evt. 
 
Der var intet under dette punkt. 
 
Mødet sluttede kl. 15.10 
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