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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 
Caroline Bald 
Helle Bach Rungø 
Peter Simonsen (under pkt. 5, 11 og 12) 
Dorte Flindt-Egebak (under pkt. 10) 
Elsebeth Braüner (referent) 
 
Fra DMU deltog (under pkt. 5, 11 og 12): 
Henrik Sandbech 
Aksel Bo Madsen  
 
Fra By- og Landskabsstyrelsen deltog (under pkt. 4): 
Lisbeth B. Andersen 
 
Der var afbud fra: 
Tommy Dybbro, WWF, Verdensnaturfonden 
 
Mødet startede kl. 10.30 
 
1. Godkendelse af dagsorden (Bilag 2009-02-01) 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 



   

Beslutning: Formanden oplyste, at punkterne 5, 11 og 12 af hensyn til DMU behandles i sammen-
hæng og umiddelbart efter frokost. Elsebeth Braüner oplyste, at der er fejl i beskrivelsen i pkt. 5.d. 
De vil blive rettet sammen med referatet fra mødet. 
 
Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet 24. marts 2009 (Bilag 2009-02-02) 
 
Resumé: Udkast til referat blev sendt i høring den 15. april 2009 med frist den 29. april 2009. Der er 
modtaget kommentarer fra Trine Skov, Friluftsrådet og Aksel Bo Madsen, DMU. Referat med be-
mærkninger er udsendt den 1. maj 2009. 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Beslutning: Referatet med de anførte ændringer blev godkendt. 
 
3. Meddelelser 

• Fra formanden 
o Anders D. Lassen orienterede om WWF Verdensnaturfondens udmelding af Vildt-

forvaltningsrådet.  
Anders D. Lassen foreslog, at der ikke sker nogen genudnævnelse i indeværende 
rådsperiode, da det er en helt ny organisation, der skal ind. En drøftelse af Rådets 
fremtidige sammensætning foreslås udsat til næste møde i forbindelse med drøftel-
sen af den ordinære genudnævnelse af Rådet. Rådets øvrige medlemmer var enige 
heri. 

• Fra sekretariatet 
o Center for Vildtsundhed 

Ole Markussen orienterede om Center for Vildtsundhed, som nu er sat i gang i en 
3-årig forsøgsperiode. Bjarne Clausen bemærkede hertil, at der, som noget unikt i 
Danmark, har været forsket i vildtsundhed siden 1932, hvorfor det ikke er korrekt, 
når miljøminister Troels Lund Poulsen har meldt ud, at der er tale om noget helt nyt. 

 
o Arbejdsgruppen om vildsvin 

Ole Markussen oplyste, at der er indgået en aftale med Skov & Landskab om se-
kretariatsfunktionen for arbejdsgruppen. Niels I. Reventlow orienterede kort om, at 
arbejdet er i gang, og at der forventes en endelig rapport i januar.  

  
o Forvaltningsplan skovmår 

Ole Markussen oplyste, at ministeren har taget Rådets anbefaling fra sidste møde 
til efterretning, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt igangsættes et arbejde med 
forvaltningsplan for skovmår. 

 
o Indsatsplan for mårhund 

Ulrik Lorenzen orienterede om, at styrelsen har igangsat et arbejde med en ind-
satsplan mod mårhund. Mårhunden er en invasiv art og en stor belastning for især 
de jordrugende fugle. I forbindelse med arbejdet skal der nedsættes en følgegruppe. 
Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk 
Forening forventes at deltage i følgegruppen. Andre organisationer er ligeledes vel-
komne. Der vil snarest blive taget kontakt vedrørende dette. 
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o Status biotopplaner m.v. 
Elsebeth Braüner oplyste, at den ændrede bekendtgørelse har været i høring og 
forventes underskrevet og offentliggjort i den kommende uge (uge 39). 

 
o Status for udarbejdelse af forvaltningsplaner for bilag IV arter under habitat-direktivet 

Thomas S. Mortensen orienterede om styrelsens arbejde med at udarbejde forvalt-
ningsplaner for bilag IV arterne. Rammerne for planer for hasselmus, birkemus og 
flagermus er ved at være på plads. Desuden er arbejdet med etablering af tilskuds- 
og rådgivningsordninger i fuld proces. 

 
o Konkurrenceudsættelse af DMU 

Agnete Thomsen orienterede om, at miljøministeren har besluttet, at konkurrence-
udsætte en række opgaver hos DMU. Det er vigtigt, at Miljøministeriet hele tiden har 
høj kvalitet i opgaveløsningen til den rigtige pris. Desuden vil ministeriet sikre ligebe-
handling for alle som er interesseret i at afgive tilbud. Miljøministeriet vil leve op til 
gældende regler på området i alle faser af udbudsforretningen.   

 
På baggrund af orienteringen konkluderede Anders D. Lassen, at det er Rådets 
holdning, at det er yderst vigtigt, at kvaliteten og kontinuiteten sikres i forbindelse 
med konkurrenceudsættelsen af vildtforskningen.  

 
o Miljøtilstandsrapporten 

Agnete Thomsen orienterede kort om miljøtilstandsrapporten. Udkast fra DMU har 
været i høring og der forventes en endelig rapport i oktober måned. 

 
• Fra medlemmerne 

o Poul Hald-Mortensen opfordrede landbruget til at stoppe oppløjningen af § 3 area-
ler, herunder Landbrug & Fødevarer til at informere sine medlemmer bedre om reg-
lerne herom. 

o Henrik Bertelsen svarede hertil, at regelsættene efterhånden er blevet så uigen-
nemskuelige, at det er vanskeligt at forholde sig til dem. Dog var det hans opfattelse, 
at reglerne om § 3 arealer er velkendte. 

o Ole Roed Jakobsen gjorde opmærksom på, at man havde set sig nødsaget til at af-
lyse den planlagte ekskursion for hjortevildtgrupperne p.g.a. utilstrækkelig økono-
misk støtte fra Skov- og Naturstyrelsen. Han oplyste endvidere, at han var bekendt 
med, at der efterfølgende er givet tilsagn om støtte til næste års arrangement. Ole 
Roed Jakobsen meddelte, at man venter på en udmelding omkring lyddæmperpro-
blematikken. Endelig bemærkede Ole Roed Jakobsen, at man oplever, at flere sa-
ger af væsentlig betydning sendes i høring med meget korte tidsfrister, og at By- og 
Landskabsstyrelsen bør deltage fast i Rådets møder.  
Anders D. Lassen konkluderede, at Rådet ikke er tilfreds med de korte frister på 
høringer, og at Rådets samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen skal forbedres.  

o Lars Hvidtfeldt kommenterede på Poul Hald-Mortensens opfordring ved at henvise 
til det forslag til ”ægte grøn vækst”, som landbruget havde fremlagt tidligere på året, 
men som ikke var blevet en del af regeringens ”grøn vækst” udspil. 

o Niels Iuel Reventlow gjorde opmærksom på, at der med habitatlovændringen sker 
et meget stort indgreb, der er særdeles omfattende og som efter Skovforeningens 
vurdering vil kunne få store konsekvenser og omkostninger. Skovforeningen opfor-
drer de andre organisationer til at informere deres medlemmer nuanceret og efter 
vejledningen. . 
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o Bjarne Clausen gjorde opmærksom på konsekvenserne af at tillade dyr i hegn, jf. 
Klelund tilladelsen. Både de tilførte og de oprindelige dyr får dårlige betingelser, når 
det gælder føde og plads. Der burde være restriktioner på samme måde, som der er 
i forbindelse med husdyrhold. Bjarne Clausen oplyste endvidere, at Dyrenes Be-
skyttelse har fået ny direktør. Det er Britta Riis, som kommer fra en stilling som ge-
neralsekretær i Dansk Rideforbund. 

o Christian Hjorth spurgte til status for den nye skarvforvaltningsplan. Ole Markus-
sen oplyste, at skarvforvaltningsplanen ikke er endelig endnu, men at den kommer 
ud snarest. Christian Hjorth spurgte endvidere til rapporten om bifangst i danske 
farvande. Ole Markussen svarede, at det vil blive undersøgt.  

 
4. Natura 2000  

 
Resumé: Lisbeth B. 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 orientering 
 
Beslutning: Lisbeth B. Andersen orienterede om processen og tidsplanen for arbejdet. De 246 
planer vil komme i høring snarest. Planerne vil være relativt ens, så de vil være lettere at gå til. De 
indeholder alle en beskrivelse af området, en beskrivelse af påvirkninger i området med negativ 
indflydelse, en beskrivelse af, hvad der allerede bliver gjort i området, og en vurdering af beva-
ringsstatus. Derudover indeholder planerne en bindende målfastsættelse samt en bindende beskri-
velse af, hvad der skal ske inden for den første planperiode. 
 
Rådet fik afslutningsvist lejlighed til at stille spørgsmål, som Lisbeth B. Andersen besvarede. 
 
Anders D. Lassen takkede på Rådets vegne for gennemgangen. 
 
5. Revision af jagttidsbekendtgørelsen  
 
5.a. Udvalgets indstilling (Bilag 2009-02-03 og bilag 2009-02-04)  

 
Resumé: Vildtforvaltningsrådet nedsatte på mødet den 24. marts 2009 et udvalg bestående af An-
ders D. Lassen (formand), Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening, Poul Hald-Mortensen, 
Danmarks Naturfredningsforening, Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse, Niels I. Reventlow, Dansk 
Skovforening, Ole Roed Jakobsen, Danmarks Jægerforbund og Henrik Bertelsen, Landbrug & Fø-
devarer.  
 
Udvalgets aftale om indstilling til Rådet vedrørende ændring af henholdsvis jagttidsbekendtgørel-
sen og vildtskadebekendtgørelsen er vedlagt som bilag 2009-02-03.  
 
Som bilag 2009-02-04 vedlægges DMU’s notat vedrørende key concepts, d.v.s. de af EU fastsatte 
yngletider m.v. 
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Flemming O. Torp oplyste, at Friluftsrådet, der som den eneste organisation ikke hav-
de deltaget i jagttidsudvalget, i princippet kunne støtte aftalen. Han ønskede dog en præcisering af 
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det faktiske forløb, bl.a. på baggrund af den indkomne mail og rapport fra Niels Kanstrup, Dansk 
Jagtakademi, som var sendt til Rådet umiddelbart inden mødet. Anders D. Lassen forklarede, at 
alle, herunder DMU og Skov- og Naturstyrelsen havde deltaget i forløbet, bortset fra den allersidste 
seance, hvor selve aftalen blev indgået. Flemming O. Torp bad desuden om en uddybning for så 
vidt angår de i forliget nævnte nødvendige forvaltningsplaner for hare og agerhøne. Flemming O. 
Torp ønskede ligeledes, på baggrund af samme materiale, en vurdering fra Skov- og Naturstyrel-
sen af de retlige aspekter ved den foreslåede jagttid på gråand. Ole Markussen anførte hertil, at 
det er Skov- og Naturstyrelsens vurdering, at en jagttid til 31. januar formentlig vil være i strid med 
fuglebeskyttelsesdirektivet. Christian Hjort påpegede, at der ikke, som foreslået af jagttidsudval-
get, kan fastsættes en egentlig jagttid på nilgås, amerikansk skarveand og sort svane, da disse 
arter ikke optræder på EU’s bilag II liseter. En bekæmpelse af de tre invasive fuglearter må derfor 
fortsat ske efter bekendtgørelse om vildtskader. 
 
På baggrund heraf blev der drøftet risikoen for, at Rådets indstilling ikke ville blive taget til følge, 
såfremt indstillingen blev vurderet at være i strid med direktivet. Aksel Bo Madsen gjorde op-
mærksom på, at DMU har påpeget en række uklarheder i det udkast til fastsættelse af key con-
cepts, som DG Environment har sendt i høring i medlemslandene, herunder rejst spørgsmålstegn 
ved enkelte konkrete datoer. Ole Markussen tilkendegav, at Rådet i sin indstilling bør tage afsæt i 
de angivne tider i de gældende key concepts, samt i EU-Kommissionens vejledning om fastsættel-
se af jagttider m.v. Ole Markussen gjorde samtidig opmærksom på, at de fastsatte datoer fra EU 
er vejledende, og at en videnskabelig, biologisk faglig vurdering, som når frem til andre tidspunkter, 
f.eks. for træktidens begyndelse, set fra styrelsens side godt kan træde i stedet for de tider, EU 
opererer med, da disse kan være af ældre dato.  
 
Anders D. Lassen opfordrede herefter Rådet til, på baggrund af Rådets viden om ministerens 
holdning til åbningsskrivelser fra EU, at genoverveje den indgåede aftale.  
 
Aksel Bo Madsen oplyste, at den endelige udgave af rapporten om jagttider snart vil være klar, og 
at der ikke vil være ting i den endelige rapport, der ændrer på konklusionerne i forhold til udkastet. 
Aksel Bo Madsen oplyste endvidere, at det er DMU’s opfattelse, at den 20. januar for grågås er 
dækkende, men at den 20. januar ud fra en biologisk vurdering vil være en mere dækkende dato 
for gråand end den 10. januar som angivet i de gældende key concepts, jf. DMU’s brev af 7. sep-
tember 2009 til Vildtforvaltningsrådet via sekretariatet. 
 
 
Rådet var enige om at genoverveje aftalen på baggrund af de nu fremkomne oplysninger og vurde-
ringer.  
 
På baggrund af en ny drøftelse, ændrede Rådet sin indstilling, således at jagttid på svømmeænder 
(gråand, krikand, skeand, knarand, spidsand, pibeand og atlingand) slutter den 20. januar på fiske-
riterritoriet. Indstillingen fra den regionale hjortevildtgruppe Himmerland tages til følge og indgår 
således i indstillingen. Perioden, hvor der kan ske fældefangst i henhold til vildtskadebekendtgørel-
sen, af krager og skader udvides fra 1. februar - 29. februar. På ejendomme, der har udarbejdet og 
anmeldt en biotopplan udvides perioden, hvor der kan ske fældefangst af krager endvidere fra 16. 
april til 30. april. Herudover bekræftede Rådet, at der lægges vægt på, at der udarbejdes forvalt-
ningsplaner og hare og agerhøne. 
 
Anders D. Lassen konkluderede, at Rådet indstiller aftalen som fremgår af bilag 2009-02-03 med 
de her nævnte ændringer, hvorved Rådet finder, at de gældende key concepts og vejledningen er 
fulgt, samt at indholdet af DMU’s rapport har fået lov at indgå.  
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5.b. Indstilling fra den regionale hjortevildtgruppe Himmerland (Bilag 2009-02-05)  
 
Resumé: Der vedlægges indstilling fra den regionale hjortevildtgruppe Himmerland, som udvalget 
ikke har taget stilling til, henset til at den kom frem efter udløbet af den fastsatte tid. Den nationale 
hjortevildtgruppe har vurderet indstillingen og er enig heri. 
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Indstillingen fra hjortevildtgruppen Himmerland bliver indarbejdet som en del af den 
endelige indstilling til ministeren om ændrede jagttider. 
 
5.c. Udvidet vildtudbyttestatistik 
 
Resumé: På et møde i jagttidsudvalget den 30. april 2009 blev det foreslået på et møde i det sam-
lede Råd at drøfte, hvilke udvidelser af vildtudbyttestatistikken det ville være relevant at anbefale 
Skov- og Naturstyrelsen at indføre. Rådet bedes specificere, hvilket ændringsønsker til vildtudbytte-
indberetningen, det vil anbefale at indføre. 
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Rådet gav udtryk for, at der ønskes en opdeling på alle jagtbare arter, ligesom det bør 
kunne udskilles, hvor stor en del af råvildtet, der bliver skudt i bukkesæsonen 16.5 – 15.7. Det er 
samtidig vigtigt, at indrapporteringen understøttes IT-mæssigt, så overskueligheden ikke går tabt.  
 
5.d. Ændring af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og II (Bilag 2009-02-06) 
 
Resumé: På et møde i jagttidsudvalget den 30. april 2009 blev det besluttet, at indstille til Rådet, at 
der udarbejdes en indstilling til ministeren om, at ministeren bør søge gennemført en ændring i EU 
af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og II. Direktivets bilag I indeholder arter, for hvilke der skal 
træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger. Bilag II/1 indeholder de arter, som alle landene i EU 
kan fastsætte jagttid på. Bilag II/2 indeholder en række arter, der kan fastsættes jagttid på i de lan-
de, bilaget angiver.  
 
De arter, der var tale om på mødet, var en række vandfuglearter, jf. bilag 2009-02-06, som skulle 
søges slettet af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II, og desuden tale om hhv. råge (bilag II/2, men 
ikke jagtbar i Danmark) og bramgås, som ikke er på bilag II. De sidstnævnte arter skulle søges flyt-
tet til bilag II, således at der ville kunne fastsættes jagttid på dem i Danmark. 
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: På baggrund af Rådets udmeldinger blev det klart, at selve grundlaget for at sætte 
punktet på dagsordenen var uklart.  
 
Anders D. Lassen konkluderede derfor, at Rådets medlemmer ikke kunne blive enige om dette 
punkt, hvorfor punktet helt udgik. 
 
5.e. Regulering af ringdue i Tårnby og Dragør Kommune (Bilag 2009-02-17) 
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Resumé: Skov- og Naturstyrelsen er af Københavns Lufthavne blevet anmodet om at indføre en 
lokal jagttid på ringdue i de to kommuner nærmest Kastrup Lufthavn. Skov- og Naturstyrelsen øn-
sker en drøftelse herom i Vildtforvaltningsrådet. Som bilag vedlægges et kort baggrundsnotat. 
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Rådet drøftede det principielle i at indføre jagt som led i regulering af skadevoldende 
vildt. Christian Hjorth vendte sig stærkt imod forslaget om en egentlig jagttid i august og septem-
ber, der vil være i direkte modstrid med jagtlovens bestemmelser i henholdsvis § 3, stk. 2, nr. 3 og 
4. 
 
Anders D. Lassen konkluderede, at der hos enkelte af Rådets medlemmer var stor betænkelighed 
ved brugen af ordet jagt, mens de øvrige medlemmer var enige i at gå den vej.  
 
6. Ændring af vildtskadebekendtgørelsen (Bilag 2009-02-07 og bilag 2009-02-08) 

 
Resumé: På baggrund af supplerende åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen om implementerin-
gen af fuglebeskyttelsesdirektivet har ministeren besluttet at ændre vildtskadebekendtgørelsen, 
således at reglerne fremover vil være i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger. 
Det betyder først og fremmest, at der ved regulering af fugle skal gives en forudgående tilladelse. 
Udkast til ændret bekendtgørelse vedlægges som bilag 2009-02-07.  
 
Udover de ændringer, der følger af Kommissionens henvendelse, er i udkastet medtaget de for-
slag, som jagttidsudvalgets forlig giver anledning til, samt enkelte andre ændringer. Disse ændrin-
ger er fremhævet med blåt i udkastet. 
 
Endvidere har Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse bedt om, at brevet fra Herdis L. Dam, som er 
videresendt til Rådet den 10. august 2009, bliver taget op i Vildtforvaltningsrådet. Brevet vedrører 
mulighederne for regulering af skadevoldende vildt. Brevet er vedlagt som bilag 2009-02-08. 
 
Indstilling: Til drøftelse  
 
Beslutning: Elsebeth Braüner fremlagde de foreslåede ændringer. Poul Hald-Mortensen var be-
tænkelig ved muligheden for at regulere invasive arter i mere end 1 time før og efter solop- og ned-
gang. Endvidere ønskede han § 21, stk. 1, indskrænket til max. 1 time før og efter solop- og ned-
gang. Lars Hvidtfeldt anførte, at § 18 vedrørende ringduer bør udvides til også at gælde på ny-
såede marker fra 1.8 – 30.9, samt at det bør sikres, at producenter af grøntsager er omfattet af § 
12, ligesom krager bør medtages i bestemmelsen. Ole Roed Jakobsen opfordrede til, at havesyv-
sover medtages i § 9, stk. 2.  
 
Anders D. Lassen konkluderede, at med de anførte ændringer, er Rådet enig i udkastet til ændret 
vildtskadebekendtgørelse. Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening skal desuden i 
fællesskab angive, hvilke ændringer omkring fælder der indgået forlig om. Disse skal meddeles 
Skov- og Naturstyrelsen hurtigst muligt. 
 
For så vidt angår brevet fra Herdis L. Dam var Rådet enige om, at brevet bør besvares af en re-
præsentant for Landbrug & Fødevarer. 
  
7. Afrapportering fra Hjortevildtgrupperne (Bilag 2009-02-09) 
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Resumé: Ulrik Lorenzen forelægger Rådet den årlige rapportering vedrørende arbejdet i den natio-
nale og de regionale hjortevildtgrupper. 
 
Indstilling: Til orientering  
 
Beslutning: Ulrik Lorenzen forelagde på den nationale hjortevildtgruppes vegne den årlige afrap-
portering.  
 
Anders D. Lassen konkluderede, at Rådet følger gruppens indstilling vedrørende genudpegning. 
De 4-årige perioder kan f.eks. følge Vildtforvaltningsrådets periode, d.v.s. at næste periode løber 
fra 1.4.2010 til 1.4.2014. Rådet lagde stor vægt på, at der på statslige arealer etableres aflast-
ningsarealer samt at der afsættes midler hertil som foreslået af gruppen. Endelig takkede Rådet for 
en væsentligt forbedret afrapportering ligesom Rådet gav udtryk for, at det er et område, der har 
Rådets interesse.  
 
8. Svar fra ministeren vedrørende overførsel til naturforvaltningsmidlerne (Bilag 2009-02-10) 
 
Resumé: På baggrund af Rådets drøftelse på mødet den 24. marts 2009 skrev Anders D. Lassen, 
på Rådets vegne til ministeren med Rådets anbefaling om at standse den årlige overførsel af 8 
mio. kr. fra jagttegnsmidlerne til naturforvaltningsmidlerne. Formanden brev af 1. maj 2009 og mini-
sterens svar af 3. juni 2009 vedlægges. 
 
Indstilling: Til drøftelse  
 
Beslutning: Anders D. Lassen oplyste, at han så ministerens svar som udtryk for, at initiativet lig-
ger hos Danmarks Jægerforbund. Ole Roed Jakobsen oplyste, at der er holdt møde med ministe-
ren om sagen, og at der i regi af Danmarks Jægerforbund arbejdes videre på sagen. Poul Hald-
Mortensen opfordrede til, at processen blev fremskyndet. 
 
På baggrund af oplysningen fra Ole Roed Jakobsen konkluderede Anders D. Lassen, at aftalen 
fortsat er gældende, men at Danmarks Jægerforbund arbejder på at ændre aftalen inden for de 
rammer, Rådet har anbefalet ministeren. Rådet ville følge sagen. 
 
9.  Orientering om de seneste lovændringer (Bilag 2009-02-11) 

 
Resumé: Skov- og Naturstyrelsen orienterer nærmere om indholdet af de ændringer af jagt- og 
vildtforvaltningsloven, der dels er trådt i kraft den 1. juli 2008 og dels træder i kraft den 1. oktober 
2009.  
 
Indstilling: Til orientering 
 
Beslutning: Thomas S. Mortensen orienterede om indholdet af de ændringer i jagtloven der trådte 
i kraft hhv. 1. juli 2008 og 1. oktober 2009. Christian Hjorth spurgte mere specifikt til betydningen 
af den nye § 3, stk. 2, lit. 1, hvoraf følger, at ”Miljøministeren kan fastsætte jagttid for de enkelte 
vildtarter ud fra følgende principper: 1) Jagt på fugle må ikke være i strid med de beskyttelsesfor-
anstaltninger, der er truffet i disses udbredelsesområder”. 
 
På baggrund af de efterfølgende drøftelser i Rådet blev det konkluderet, at spørgsmålet om § 3, 
stk. 2 uddybes nærmere til næste møde. 
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10. Status fra minkprojektet  
 
Resumé: Minkprojektet blev startet op i marts 2006, hvorefter en styregruppe blev nedsat. I 2007 
og 2008 har der været gennemført praktiske forsøg. DMU arbejder p.t. på at offentliggøre to under-
søgelser, dels en spørgeskemaundersøgelse målrettet de jægere, der har indberettet mink i sæso-
nen 07/08, for at skaffe aktuel viden om forekomsten af fritlevende mink, og hvilken indsats jæger-
ne leverer i forhold til minkbekæmpelsen, og dels en undersøgelse af et udsnit af de indfangne 
minks oprindelse. Styregruppen vil på baggrund heraf primo 2010 komme med sine anbefalinger. 
 
Dorte Flindt-Egebak vil informere om status på projektet, herunder om de foreløbige resultater, det 
forventede udkomme og tidshorisonten for projektets afslutning. 
 
Indstilling: Til orientering  
 
Beslutning: Dorte Flindt-Egebak orienterede om projektet, herunder om tidshorisonten, og om 
nogle af de udfordringer, der havde været undervejs, hvad der er gået godt og mindre godt, og om 
nogle af de foreløbige resultater. 
 
Rådet kom med enkelte bemærkninger og takkede i øvrigt for orienteringen. 
 
11. Fodring af ænder - retningslinjer (Bilag 2009-02-12) 

 
Resumé: Som lovet på det seneste møde den 24. marts 2009 har Skov- og Naturstyrelsen udar-
bejdet et oplæg til retningslinjer for fodring af ænder. Formålet med retningslinjerne er at beskrive, 
hvorledes fodring af ænder kan finde sted med mindst mulig fosforudledning til følge, under forud-
sætning af at udsætning af og jagt på ænder skal kunne ske som i dag. Retningslinjerne skal bl.a. 
indgå i de udsætningskurser, som udsættere af mere end 100 ænder skal deltage i, og som skal 
godkendes af Skov- og Naturstyrelsen.  
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Agnete Thomsen fastslog, at der er tale om et oplæg fra sekretariatet som Vildtforvalt-
ningsrådet bad om på sidste møde. Flere af Rådets medlemmer var uenige i indholdet af oplægget. 
Danmarks Jægerforbund tilbød at komme med et andet udkast til retningslinjer. 
 
På baggrund heraf konkluderede Anders D. Lassen, at Danmarks Jægerforbund laver et nyt op-
læg –til næste møde. 
 
12.  Status på projekter fra DMU (Bilag 2009-02-13 bliver udsendt direkte fra DMU, bilag 
2009-02-14) 

 
Resumé: DMU’s årlige statusredegørelse for igangværende projekter. 
På det seneste møde den 24. marts 2009 blev der særligt spurgt til projektet om rodenticider i rov-
fugle. Som bilag 2009-02-14 vedlægges DMU’s statusrapport om projektet.  
 
Indstilling: Til orientering 
 
Beslutning: Aksel Bo Madsen orienterede kort om status for de projekter, der p.t. ligger i DMU re-
gi, og som er bestilt og betalt særskilt.  
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Rådet takkede for gennemgangen og gav udtryk for, at man i Rådet er bevidst om, at samarbejdet 
med DMU på grund af konkurrenceudsættelsen fremover vil blive anderledes end hidtil.  
 
13. Jagtlovens § 28 (Bilag 2009-02-15) 
 
Resumé: På baggrund af drøftelsen af emnet ”fodring af ænder” på det seneste møde bad Bjarne 
Clausen, Dyrenes Beskyttelse, om et notat vedrørende indholdet af jagtlovens § 28. Notatet ved-
lægges til orientering som bilag 2009-02-15. Bjarne Clausen har efterfølgende bedt om, at spørgs-
målet om indholdet af jagtlovens § 28 tages op i Vildtforvaltningsrådet.  
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Bjarne Clausen gjorde opmærksom på, at der er konflikt mellem 1. og 2. sætning i 
jagtlovens § 28. Hvis loven er uklar, bør den laves om, således at det er klart, at reglerne om ud-
fodring ikke gælder for fugle. 
 
Rådets medlemmer drøftede spørgsmålet, herunder hvorvidt reglerne er tilstrækkeligt klare om-
kring forskellen på udfodring og nedfodring. 
 
På baggrund af Rådets drøftelse konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet er delt i forhold til, om 
man er enig i bestemmelsen i jagtlovens § 28. Nogle ønsker en ændring i forbindelse med næste 
revision af jagtloven, andre gør ikke.  
 
14. Kønsdifferentierede jagttider (Bilag 2009-02-16) 
 
Resumé: I forbindelse med jagttidsudvalgets arbejde er der fra flere sider i offentligheden blevet 
stillet spørgsmål ved lovligheden af at fastsætte forskellige jagttider for hanner og hunner af den 
samme art. Skov- og Naturstyrelsens notat vedrørende fortolkning af den dom fra EF-Domstolen, 
som ligger til grund for spørgsmålet, vedlægges til orientering som bilag 2009-02-16.  
 
Indstilling: Til orientering 
 
Beslutning: Anders D. Lassen konkluderede, at notatet er taget til efterretning og at Rådets med-
lemmer i øvrigt er enige i vurderingen. 
 
15. Evt. 
 
Mødet sluttede kl. 18.30 
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