Referat fra ekstraordinært møde i Vildtforvaltningsrådet
Mandag den 21. juni 2010 kl. 12.30 – 14.00 på Kalø

SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Natur og Skov
J.nr. SNS-302-00117
Ref. elbra
22. juni 2010

Fra Vildtforvaltningsrådet deltog:
Anders D. Lassen (formand)
Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening
Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse
Ole Roed Jakobsen, Danmarks Jægerforbund
Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening
Flemming O. Torp, Friluftsrådet
Fra DMU deltog:
Aksel Bo Madsen
Fra Skov- og Naturstyrelsen deltog:
Agnete Thomsen
Mads Jensen
Ole Markussen
Ulrik Lorenzen
Elsebeth Braüner (referent)
Der var afbud fra:
Henrik Bertelsen, Landbrug & Fødevarer
Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer
Poul Hald-Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening
Mødet startede kl. 12.30
1. Dyrehaver
2. Evt.
Ad dagordenspunkt:
Anders D. Lassen bød velkommen og oplyste, at der var afbud fra Landbrug & Fødevarer samt
Danmarks Naturfredningsforening. Begge organisationer har fremsendt skriftlige bemærkninger til
brug for Rådet. Disse notater blev forelagt Rådet.
1. Dyrehaver (Bilag 2010-02-01)
Indstilling: Til drøftelse

Resumé: Ministeren ønsker at høre Vildtforvaltningsrådet og Skovrådet i spørgsmålet om evt. forbud mod dyrehaver i fredskov for at nuancere og kvalificere et evt. lovforslag forud for evt. udsendelse i høring.
Spørgsmålet om hegning, der hindrer vildtets frie bevægelighed og dyrehaver har været til diskussion gennem mange år, i særdeleshed i Vildtforvaltningsrådet, men også i Skovrådet.
Beslutning: Mads Jensen forelagde kort sagen og baggrunden herfor.
På baggrund af Rådets drøftelser og Rådets vurdering af de skriftlige indlæg fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, konkluderede Anders D. Lassen følgende:
Rådet har været indkaldt med kort varsel. Rådet har drøftet forslaget og har forskellige indstillinger:
•
•
•

Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening ønsker at fastholde de nuværende dispensationsmuligheder.
Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening og formanden ønsker, at lovens dispensationsmulighed bibeholdes, men at man fremover alene kan dispensere af hensyn til biodiversitet.
Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse støtter
ministerens forslag.

Efterfølgende har Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i VFR (som ikke kunne deltage
i mødet) tilkendegivet, at foreningen i lyset af drøftelserne i Skovrådet og Vildtforvaltningsrådet
anbefaler ministeren at opretholde muligheden for dispensation fra forbuddet mod dyrehold i
skovlovens § 8, men udelukkende i de tilfælde, hvor dyrehold (indhegnet dyrehave) vil medføre naturpleje, som giver væsentlige forbedringer af områdets naturindhold/biodiversitet,
og tillade det vilde hjortevildt at færdes og opholde sig omkring og i dele af skoven i tilfredsstillende grad, samt opretholde eller forbedre befolkningens adgang til og muligheder for friluftsliv
i området.
De andre nuværende dispensationsgrunde (bl.a. jagt og kulturhistorie) bør derfor fjernes.

2. Evt.
Ole Markussen orienterede kort om jagttegnsbudgettet. Regnskab og budget 2009 og 2010 vil
komme på dagsordenen til drøftelse på det næste ordinære møde den 7. september 2010, som det
blev besluttet på mødet den 23. februar 2010. På baggrund af budgettet for 2010 kan det allerede
nu ses, at der vil være behov for stramninger i 2011 og fremover, med henblik på, at der fremover
skal være balance mellem udgifter og indtægter.
Ole Roed Jakobsen og Christian Hjorth spurgte til jagttidsbekendtgørelsen. Ole Markussen svarede, at den kommer ud snarest.
Rådet fremsatte ønske om at ministeren deltager i forbindelse med det kommende ordinære møde
på Bornholm.
Mødet sluttede kl. 14.00
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