Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet
Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00 til 13.00

Fra Vildtforvaltningsrådet deltog:
Anders D. Lassen (formand)
Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening
Henrik Bertelsen, Landbrug & Fødevarer
Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer
Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse
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
Thomas Skovgaard Mortensen - til og med pkt. 3
Caroline Bald
Helle Bach Rungø
Pernille Vesterløkke - under pkt. 4
Maj Friis Munk - under pkt. 5
Elsebeth Braüner (referent)
Der var afbud fra:
Tommy Dybbro, WWF, Verdensnaturfonden
Mødet startede kl. 9.00
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet 17. september 2009
3. Meddelelser
4. Revideret adgangsvejledning
5. Oversigt over hold af rovfugle og ugler
6. Konsekvensanalyse vedrørende vildsvin
7. Fodring af ænder
8. Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Plantage
9. Udpegning af nyt Vildtforvaltningsråd
10. Evt. workshop vedrørende Vildtforvaltningsrådets arbejde
11. Mødedatoer 2010
12. Evt.

SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Natur og Skov
J.nr. SNS-302-00100
Ref. elbra
Den 25. januar 2010

1. Godkendelse af dagsorden (Bilag 2009-03-01)
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Ole Roed Jakobsen, bad om, at pkt. 7 – fodring af ænder, udsættes til næste møde.
Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet 17. september 2009 (Bilag 2009-03-02)
Resumé: Udkast til referat blev sendt i høring den 2. oktober 2009 med frist den 12. oktober 2009.
Der er modtaget kommentarer fra Ole Roed Jacobsen, Danmarks Jægerforbund, Christian Hjorth,
Dansk Ornitologisk Forening, Niels I. Reventlow, Dansk Skovforening og Aksel Bo Madsen, DMU.
Referat med bemærkninger er udsendt den 23. oktober 2009.
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Christian Hjorth påpegede, at konklusionen under pkt. 9 bør slutte efter ”… næste
møde”. Med denne ændring blev referatet godkendt.
3. Meddelelser
• Fra formanden
o Anders D. Lassen orienterede om, at han fra flere sider er blevet opfordret til at besvare læserbreve. Anders D. Lassen oplyste, at han ikke hidtil har besvaret sådanne og foreslog, at spørgsmålet blev drøftet mere generelt under pkt. 10.
• Fra sekretariatet
o Status jagttidsbekendtgørelse
Ole Markussen oplyste, at bekendtgørelsen kommer i høring snarest, og at den fortsat forventes at træde i kraft 1. april 2010.
o Status vildtskadebekendtgørelse
Ole Markussen oplyste, at bekendtgørelsen som bekendt har været i offentlig høring. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2010. Grunden til det ændrede ikrafttrædelsestidspunkt er den begrundede udtalelse fra EU-Kommissionen, som kom i
starten af november måned. SNS er opmærksom på, at ikrafttrædelsestidspunktet
stiller krav til information af borgerne og prøver at informere bredest muligt.
Ole Roed Jakobsen pointerede, at man fra forbundets side ikke er tilfreds med den
fremrykkede ikrafttrædelse og med den korte høringsperiode. Lars Hvidtfeldt fremhævede behovet for en smidig og hurtig administration og så gerne et centralt system frem for en decentral administration af tilladelserne.
Ole Markussen svarede, at styrelsen har fokus på en smidig administration, samtidig med, at fuglebeskyttelsesdirektivet overholdes i forbindelse med administrationen. Det påtænkte administrationssystem vil ikke være klart 1. januar.
Anders D. Lassen konkluderede, at Rådet opfordrer styrelsen til, at der hurtigt bliver
etableret et system i forbindelse med administrationen af ansøgninger og afgørelser,
og at Rådet er spændt på at se det.
o Rapport om bifangst af fugle ved fiskeri
Elsebeth Braüner orienterede om, at rapporten iflg. aftalen skulle komme frem inden jul.
o Jagtlovens § 3, stk. 2, nr. 1
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Thomas S. Mortensen oplyste, at baggrunden for reglen i § 3 stk. 2, nr. 1, er hensynet til en formel implementering af fuglebeskyttelsesdirektivet. Hensynet til beskyttelsesforanstaltninger er et delelement i den helhedsvurdering, der er i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivet, herunder om jagt påvirker bevaringsstatus for en art.
Af Kommissionens vejledning om jagt fremgår det, at jagt på fugle ikke må udgøre
en væsentlig trussel mod beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i disses udbredelsesområde. Som eksempel fremhæves, at hvidøjet and ikke må jages fordi den
er globalt truet. Denne arts yngleperiode ligger sent, og det kan give den problemer,
når jagtsæsonen går ind for andre arter i områder, hvor den stadig yngler.
Der er ingen domme på området, som afgrænser betydningen af denne bestemmelse yderligere. Det er styrelsens fortolkning, at dette hensyn tilgodeses, blandt andet
fordi der ved fastlæggelsen af jagttider ses på arternes bevaringsstatus.
Ulrik Lorenzen orienterede om arbejdet med indsatsplan mod mårhund. Der har
været afholdt et møde om mårhundebekæmpelse med deltagelse af de fleste af organisationerne og DTU Vet.
Anders D. Lassen opfordrede Rådet til at overveje, hvor langt Rådet vil være villig
til at gå i sin anbefaling til ministeren i forhold til hvilke midler, der kan anvendes ved
bekæmpelse af mårhund. Det blev besluttet, at mårhundeproblematikken tages op
på Rådets næste møde.
Ulrik Lorenzen oplyste endvidere, at skarvforvaltningsplanen er udkommet i uge 42
uden ændringer i forhold til det tidligere oplyste.
Caroline Bald oplyste, at vildtudbyttestatistikken er færdig og vil blive offentliggjort
den 18. december. Der har været en svarprocent på 70. Christian Hjorth påpegede, at en 70 % indberetning ikke er nok. Rykkeren fra sidste år har ikke været tilstrækkeligt, så nu må der tages fat i andre metoder. Henrik Bertelsen påpegede, at
det måske var bedre at undersøge nærmere, hvad de manglende 30 % betyder for
statistikken. Anders D. Lassen konkluderede, at punktet tages op på Rådets næste
møde.
•

Fra medlemmerne
o Christian Hjorth opfordrede styrelsen til at igangsætte den længe ventede revision
af konservatorbekendtgørelsen og opfordrede Rådet til at bakke op herom. Ole Markussen svarede hertil, at revisionen er sat på arbejdsprogrammet for 2010. Christian Hjorth påpegede endvidere, at der inden næste revision (2013) af jagttiderne bør
foreligge en klar oversigt over, hvornår yngle- og træktider starter og slutter. Ole
Markussen oplyste, at DMU er i gang med at forholde sig til EU’s key concept med
fokus på de danske arters træk- og yngletider, således at det kan sendes til EUKommissionen. Lars Hvidtfeldt påpegede, at Rådet gerne vil se DMU’s bidrag.
o Bjarne Clausen opfordrede til, at der laves en tilsvarende oversigt for pattedyr.
Bjarne Clausen spurgte endvidere til arbejdet med revision af jagtprøven. Ole Roed
Jakobsen svarede til dette, at for så vidt angår spørgsmålet om aspiranternes skydefærdigheder, ligger bolden hos ham, og der forventes en afklaring inden årets udgang.
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Poul Hald-Mortensen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening har vedtaget en
ny vindmøllepolitik, der medfører, at alle planer i skove, Natura-2000 områder, § 3områder og søværts strandbeskyttelseslinjen som udgangspunkt vil blive anket.
Flemming O. Torp opfordrede til, at der bliver skrevet ud til de regionale hjortevildtgrupper vedrørende beslutningen om at grupperne skal genudpeges hvert fjerde år.
Elsebeth Braüner oplyste i den forbindelse, at dette vil ske efter det kommende
møde (den 15. december) i den nationale hjortevildtgruppe.
Niels I. Reventlow oplyste, at der forventes nedsat et skovpolitisk udvalg. Skovforeningen vil bl.a. lægge vægt på, at alle nye beskyttelsestiltag ikke ensidigt pålægges
erhvervet.

4. Revideret adgangsvejledning (Bilag 2009-03-03)
Resumé: Skov- og Naturstyrelsen har sendt en revideret adgangsvejledning i offentlig høring med
frist den 15. december (vedlagt). Pernille Vesterløkke, SNS - Natur og Formidling, vil holde et oplæg og besvare spørgsmål om vejledningen.
Adgangsvejledningen er blevet gennemarbejdet i et forum med repræsentanter fra organisationer
og myndigheder:
Danmarks Idræts-Forbund v. Dorthe O. Andersen
Danmarks Jægerforbund v. Leif L. Engsbye
Danmarks Naturfredningsforening v. Annette Eigaard
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger v. Bo Fisker
Landbrug & Fødevarer v. Karen Post
Dansk Skovforening v. Hans Hedegaard og Tanja Olsen
Direktoratet for FødevareErhverv v. Flemming Jessen
Friluftsrådet v. Anker Madsen og Trine Skov Nielsen
Kommunernes Landsforening v. Troels Gaarde Rasmussen
Vejdirektoratet v. Tom Løvstrand Mortensen
Skov- og Naturstyrelsen v. Mette Marcker Christensen og Pernille Vesterløkke
Indstilling: Til orientering og drøftelse
Beslutning: Pernille Vesterløkke orienterede om den nye adgangsvejledning. Rådets medlemmer
påpegede enkelte uhensigtsmæssigheder og uklarheder.
På baggrund af Rådets bemærkninger m.v. konkluderede Anders D. Lassen, at det er Rådets opfattelse, at strafferammerne for overtrædelse af adgangsreglerne med fordel kunne fremhæves i
vejledningen.
5. Oversigt over hold af rovfugle og ugler (Bilag 2009-03-04)
Resumé: Der er udarbejdet og vedlagt en opdateret liste over registrerede hold af rovfugle og ugler.
Maj Friis Munk, SNS - Natur og Skov, vil være til stede for at besvare evt. spørgsmål vedrørende
listen.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Maj Friis Munk orienterede om den fremsendte oversigt. Christian Hjorth stillede en
række spørgsmål til oversigten, som Maj Friis Munk besvarede. Christian Hjorth anførte, at be-
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kendtgørelsen tilsyneladende ikke har virket efter hensigten og opfordrede styrelsen til at modernisere bekendtgørelsen og stramme op på praksis, herunder på kontrollen, og at bilag 1 bør revideres, så det bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Anders D. Lassen takkede for redegørelsen og konkluderede, at Rådet beder styrelsen om at kigge på bekendtgørelsen og vurdere, om der er behov for en modernisering, herunder af bilag 1,
praksis omkring blodprøver, håndtering af generationsskifter i fuglehold samt bekendtgørelsens §
5. Rådet vil gerne informeres om styrelsens vurdering.
6. Konsekvensanalyse vedrørende vildsvin
Resumé: På Vildtforvaltningsrådets møde den 9. december 2008 blev nedsat en arbejdsgruppe
med henblik på at undersøge de samlede konsekvenser af vildsvin i Danmark. Skov & Landskab er
sekretariat for arbejdsgruppen. Niels I. Reventlow vil orientere om arbejdet.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Niels I. Reventlow orienterede kort om arbejdet i projektgruppen og om rapportens
indhold og opbygning. Rapporten forventes at være færdig inden udgangen af januar måned. Det
er Skov & Landskabs rapport/analyse. Den politiske drøftelse kommer efterfølgende i Rådet.
7. Fodring af ænder (2009-03-05)
Resumé: Som opfølgning på mødet den 17. september 2009, har Danmarks Jægerforbund udarbejdet et oplæg til Vildtforvaltningsrådets retningslinjer for fodring af ænder.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde.
8. Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Plantage
Resumé: Poul-Hald Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening har ønsket punktet på dagsordenen og vil forelægge sagen for Vildtforvaltningsrådet.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Poul Hald-Mortensen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening har besluttet at
rejse en fredningssag for området. Der findes ingen viden om fuglekollisioner med vindmøller over
100 meters højde. Forsigtighedsprincippet bør derfor bringes i anvendelse.
På baggrund af Rådets drøftelse konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet udtrykker bekymring
over at fjerne så stort et sammenhængende skovareal. Hvis man derudover ikke etablerer et lige så
stort, sammenhængende erstatningsskovareal med dertil hørende levesteder for fugle og pattedyr
er Rådet imod en sådan beslutning. Derudover er Rådet bekymret for virkningen på trækkende
skovsædgæs og traner. Poul Hald-Mortensen udarbejder et udkast til brev til ministeren, som Anders D. Lassen sender på Rådets vegne.
9. Udpegning af nyt Vildtforvaltningsråd (2009-03-06 og 2009-03-07)
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Resumé: Vildtforvaltningsrådet er udpeget for en 4-årig periode, som udløber den 31. marts 2010.
WWF Verdensnaturfonden har meddelt, at organisationen ikke længere ønsker at være indstillingsberettiget til Rådet. Dansk Pattedyrforening har meddelt (vedlagt), at foreningen ønsker at være indstillingsberettiget, ligesom foreningen Dansk Land- og Strandjagt har udtrykt ønske om at
være med, enten som medlem eller som observatør. Vildtforvaltningsrådet ønsker at drøfte Rådets
fremtidige sammensætning. Vildtforvaltningsrådets forretningsorden vedlægges som bilag. Skovog Naturstyrelsen vil endvidere informere om den kommende proces vedrørende nyudpegning.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Rådet drøftede de forskellige muligheder for at tilføre Rådet en ny organisation efter
WWF Verdensnaturfondens udmelding.
På baggrund heraf konkluderede Anders D. Lassen, at Dansk Pattedyrforening har en profil, ud
fra hvad foreningen beskæftiger sig med, der passer til Rådet, men foreningen har, efter Rådets
opfattelse, endnu ikke en medlemsskare, der berettiger foreningen en plads i Rådet. Hvis Rådet
anbefalede at optage Dansk Pattedyrforening på nuværende tidspunkt, ville det på uhensigtsmæssig vis åbne op for en lang række af andre foreninger, som ville føle sig berettigede til at være medlem af Rådet. Rådet lagde samtidig vægt på, at der er mulighed efter forretningsordenens § 15, stk.
2, for at indkalde ekstern faglighed til deltagelse i Rådets møder.
Rådet indstiller således for nuværende, at ministeren fastholder den nuværende kreds af organisationer som indstillingsberettigede til Rådet, herunder at Landbrug & Fødevarer fortsat kan indstille 2
medlemmer.
10. Evt. workshop vedrørende Vildtforvaltningsrådets arbejde
Resumé: Anders D. Lassen ønsker at drøfte, om Rådet skal holde en workshop vedrørende Rådets
arbejde, herunder hvordan en sådan kan holdes, hvad indholdet evt. skal være, hvornår den kan
være og hvem der skal deltage.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Anders D. Lassen oplyste, at Dyreetiks Råd forventes at komme med et udspil i foråret. Det ville være godt, hvis Rådet var på forkant i forhold til den forventede kritik fra dette råd.
Christian Hjorth påpegede endvidere den kritik fra flere sider, der har været af Rådets indstilling i
forbindelse med nye jagttider.
Rådet drøftede de forskellige muligheder for at udvise åbenhed og lytte til kritikerne.
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg bestående af formanden, næstformanden og repræsentanter fra styrelsen, med henblik på at definere indholdet af en sådan workshop nærmere. Workshoppen vil blive afholdt i forbindelse med (om formiddagen)det næste ordinære møde (23. februar
2010). Organisationerne sender snarest muligt en kort liste over forslag til deltagere og oplægsholdere.
11. Mødedatoer 2010
Resumé: Der skal fastsættes datoer for Vildtforvaltningsrådets ordinære møder i 2010, herunder
forslag til 2-dages-mødet.
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Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Der blev fastsat følgende datoer for møder i 2010:
23. februar.
7. og 8. september (Styrelsen foreslog, at mødet kunne afholdes på Bornholm. Der var tilslutning
hertil.)
14. december
12. Evt.
Mødet sluttede kl. 13.00
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