Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet
Tirsdag den 14. december 2010 fra 9.00 – 13.30

Fra Vildtforvaltningsrådet deltog:
Anders D. Lassen (formand)
Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening
Henrik Bertelsen, Landbrug & Fødevarer, som suppleant for Heidi Alsing
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, som suppleant for Trine Skov
Fra DMU deltog til pkt. 3, 9, 10 og 12
Aksel Bo Madsen
Fra Center for Vildtsundhed deltog til pkt. 3
Anne Sofie Hammer
Fra Skov- og Naturstyrelsen deltog:
Agnete Thomsen
Ole Markussen
Ulrik Lorenzen
Thomas Skovgaard Mortensen
Caroline Bald
Elsebeth Braüner (referent)
Mødet startede kl. 9.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra mødet 7. september 2010
Status vedrørende råvildt-sagen
Udtalelse fra Det Dyreetiske Råd
Revision af jagtprøven
Ændring af vildtskadebekendtgørelsen
Vurdering af bekendtgørelse om fuglehold
Budget 2011
Hjortevildt og drift af statens skove
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10. Fodring af ænder
11. Processen i forhold til ændring af lovgivningen
12. Meddelelser
13. Mødetidspunkter 2011
14. Evt.
Ad dagsordenspunkt:
1. Godkendelse af dagsorden (Bilag 2010-04-01)
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet 7. september 2010 (Bilag 2010-0402)
Resumé: Udkast til referat af mødet den 7. september blev udsendt den 22.
september 2010 med frist for bemærkninger den 6. oktober 2010. Der indkom bemærkninger fra Christian Hjorth og Aksel Bo Madsen. Disse blev
indarbejdet og udsendt den 8. oktober 2010.
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Referatet blev godkendt med de anførte ændringer.
3. Status vedrørende råvildt-sygen
Resumé: Anne Sofie Hammer fra Center for Vildtsundhed vil forelægge status m.v. vedrørende råvildt-sygen.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Anne Sofie Hammer orienterede om status for undersøgelserne og teorierne omkring årsagen til råvildt-sygen og besvarede spørgsmål
fra Rådets medlemmer.
Anders D. Lassen takkede på Rådets vegne for orienteringen. Rådet vil
fortsat følge udviklingen på området og afventer mere konkrete resultater.
4. Udtalelse fra Det Dyreetiske Råd (Bilag 2010-04-03)
Resumé: Det Dyreetiske Råd kom den 4. november 2010 med en udtalelse
om jagt. Udtalelsen samt Justitsministeriets pressemeddelelse vedlægges
som bilag 2010-04-03. Vildtforvaltningsrådet bedes drøfte Det Dyreetiske
Råds konklusioner og anbefalinger.
Indstilling: Til drøftelse
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Beslutning: Rådet drøftede indholdet af Det Dyreetiske Råds rapport.
På baggrund af drøftelsen i Vildtforvaltningsrådet, konkluderede Anders D.
Lassen, at Rådet finder det positivt, at Det Dyreetiske Råd kan konkludere,
at jægerne gennem de senere år har gjort et stort stykke arbejde og iværksat en række initiativer for at rette op på forskellige forhold og har fokus på
problemområder og vilje til at løfte niveauet. Vildtforvaltningsrådet er enig
med Det Dyreetiske Råd i, at opdræt og udsætning af fugle med henblik på
jagt skal ske på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde. Vildtforvaltningsrådet er endvidere enig med det Dyreetiske Råd i, at der skal være fokus på
anskydningsproblematikken. Vildtforvaltningsrådet drøfter i den forbindelse
bl.a. mulighederne for at ændre reglerne for jagtprøven, ligesom Rådet har
anbefalet fortsættelse af undersøgelser hos DMU, der skal afdække anskydningsniveauet for visse arter. Vildtforvaltningsrådet ser positivt på, at
der arbejdes med mulighederne for at træne hunde til gravjagt uden brug af
levende ræve, ligesom det også ligger Vildtforvaltningsrådet på sinde, at
regulering af vildt, herunder de invasive arter, kan finde sted, når det er
nødvendigt.

5. Revision af jagtprøven (Bilag 2010-04-04 og bilag 2010-04-05)
Resumé: På Rådets møde i december 2008 blev arbejdsgruppens rapport
med forslag til ny jagtprøve forelagt og drøftet. Rådet var på daværende
tidspunkt ikke enig om at anbefale en metode for dokumentation af jagtprøveaspiranternes skydefærdigheder. Rådet bedes drøfte indholdet af en evt.
ny jagtprøve, herunder dokumentation for skydefærdighed, og komme med
en anbefaling til ministeren herom. Rapporten vedlægges som bilag 201004-04. Som bilag 2010-04-05 vedlægges udredning fra Dansk Jagtakademi
af 4. november 2010 om haglskydeprøve fremsendt af Dyrenes Beskyttelse.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Ole Roed Jakobsen og Flemming O. Torp forelagde et overordnet oplæg til kommissorium for en arbejdsgruppe, som blev fremsendt til
Rådet inden mødet. De pointerede behovet for samtidig nedsættelse af en
styregruppe bestående af medlemmer fra Vildtforvaltningsrådet og at arbejdsgruppen skal lave et oplæg til henholdsvis en skydeprøve og en trænings-/uddannelsesmæssig løsning af kravet om dokumentation af skydefærdigheder, som grundlag for en politisk beslutning om dokumentation for
skydefærdighed. De pointerede endvidere behovet for at behandle ændringerne samlet, d.v.s. sådan at spørgsmålet om dokumentation for skydefærdighed ses i sammenhæng med de øvrige ændringer omkring jagtprøven.
Oplægget er lavet med henblik på, at en ny jagtprøve kan være på plads i 2.
halvår 2012 og have virkning for de prøver, der afholdes i foråret 2013.
På spørgsmål om styrelsens holdning til oplægget, mente Ole Markussen,
at der bør udarbejdes en egentlig projektbeskrivelse i forlængelse af det
overordnede oplæg. Projektbeskrivelsen bør indeholde et anslået ressourceforbrug. Et sådant projekt vil kræve tilførsel af administrative ressourcer i
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Skov- og Naturstyrelsen (efter 1. januar Naturstyrelsen), hvor sekretariatet
skal ligge. Desuden bør der ses på spørgsmålet om, hvem der er projektstyrende.
På baggrund af Rådets drøftelse af oplægget konkluderede Anders D.
Lassen, at Rådet anbefaler ministeren at nedsætte en styregruppe bestående af Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet,
Danmarks Naturfredningsforening og et medlem fra Landbrug & Fødevarer/Dansk Skovforening. Styregruppen udarbejder en projektbeskrivelse og
nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udarbejde grundlaget for en indstilling
fra Rådet om ændring af jagtprøven, herunder gennemføre valide test af
forskellige løsninger for dokumentation af skydefærdigheder. Arbejdsgruppen består i første omgang af repræsentanter for Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Jægerforbund og våbenkursuslærerne.

6. Ændring af bekendtgørelse om vildtskader (Bilag 2010-04-06)
Resumé: På baggrund af Rådets tidligere drøftelser om bl.a. jagttider, vedlægges som bilag 2010-04-06 oplæg vedrørende en ændret vildtskadebekendtgørelse.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Ole Markussen redegjorde kort for baggrunden for det fremsendte emnenotat.
Christian Hjorth foreslog at tilføje, at fælder til fangst af mårhund skal være
tildækkede og uigennemsigtige. Anders D. Lassen anførte hertil, at Rådet
først bør vurdere de erfaringer, der kommer ind i forbindelse med, at den
planlagte indsats mod mårhund går i gang.
På baggrund af tilkendegivelserne fra Rådet, besluttede Anders D. Lassen
at droppe yderligere drøftelser om ændringer er vildtskadebekendtgørelsen.
For så vidt angår det konkrete udkast til ændringer af bekendtgørelsen, anbefalede Rådet enkelte ændringer: I § 21 ændres ”væsentlig” til ”omfattende”, således at der anvendes en fælles betegnelse, i § 18, stk. 2, flyttes ”i
perioden fra …..” op foran i sætningen og den nye regel i § 23 a, stk. 2 om
tilladelse til brug af glatløbet haglgevær i skydetårne og –stiger til regulering
af mårhund sættes ind i § 8, så det ikke kræver tilladelse.
I forlængelse af punktet spurgte Christian Hjorth til ministerens beslutning
om vedtagelse af forbud mod hold af mårhund, som anbefalet af Rådet på
det seneste møde. Ole Markussen oplyste, at der arbejdes med spørgsmålet, og at der ikke er truffet nogen beslutning herom endnu.
Anders D. Lassen konkluderede, at Vildtforvaltningsrådet bakker op om
den foreslåede ændring af vildtskadebekendtgørelsen, og at Rådet gentager sin anbefaling af, at der ses på at etablere et forbud mod hold af mårhund.
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7. Vurdering af bekendtgørelse om fuglehold
Resumé: På Rådets møde den 11. december 2009 bad Rådet Skov- og
Naturstyrelsen om at kigge på bekendtgørelsen om fuglehold og vurdere,
om der er behov for en modernisering, herunder af bilag 1, praksis omkring
blodprøver, håndtering af generationsskifter i fuglehold samt bekendtgørelsens § 5. Skov- og Naturstyrelsen vil orientere Rådet om styrelsens vurdering.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Thomas S. Mortensen redegjorde for Skov- og Naturstyrelsens
vurdering af behovet for en modernisering af fugleholdsbekendtgørelsen,
som Rådet havde ønsket på mødet den 9. december 2009. På baggrund af
det overordnede formål med bekendtgørelsen, der er at sikre mod faunakriminalitet ved bl.a. at indføre et krav om registrering af fuglehold, er det
styrelsens vurdering, at der ikke er noget akut behov for en revision af bekendtgørelsen.
Christian Hjorth påpegede, at det er skuffende, bl.a. fordi bilag 1 er forældet, og der ikke er taget stilling til spørgsmålet om generationsskifte.
Anders D. Lassen konkluderede på baggrund af drøftelsen, at Dansk Ornitologisk Forening finder styrelsens vurdering utilfredsstillende.

8. Budget 2011 (Bilag 2010-04-07)
Resumé: Skov- og Naturstyrelsen vil forelægge Rådet budgettet for 2011
for anvendelse af jagttegnsmidlerne.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Ole Markussen kommenterede det fremsendte budget for
2011. Budgettet tegner til, at de økonomiske rammer bliver mere håndterbare i forhold til udmeldingerne på sidste møde. Der er plads til såvel nye initiativer som fortsættelse af igangværende initiativer. F.eks. er arbejdet med
forvaltningsplaner for hare og agerhøne sat i gang. Desuden vil der blive
udviklet en ny jagtportal, som dels skal sikre en mere moderne kommunikation med de jagttegnsberettigede, dels skal erstatte det eksisterende jagttegnssystem. Det er håbet, at jagtportalen på lidt længere sigt vil give en
lettelse i udgifterne til administrationen af jagttegnsudstedelsen m.v. Udviklingen finansieres ved et lån, hvorved udgiften fordeles over 5 år. Jagtportalen sendes i udbud inden længe.
Ole Roed Jakobsen spurgte til en justering af riffelprøvegebyret og ønskede, at det bevilgede beløb til ekskursion i hjortevildtgrupperne blev flyttet fra
2012 og 2014 til 2011 og 2013.
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Ole Markussen svarede hertil, at styrelsen er opmærksom på spørgsmålet
omkring riffelprøvegebyret og vil tage stilling til bevillingen til ekskursionen
snarest.
Flere af Rådets medlemmer undrede sig over posten ”Skovrejsning og andehuller”. Ole Markussen forklarede, at der var tale om en omdøbning af
den tidligere post ”Naturforvaltning”, fordi de hidtidige midler til naturforvaltning for den ene halvdels vedkommende anvendes til skovrejsning i overensstemmelse med ”Grøn vækst”, mens den anden halvdel af beløbet fortsat bliver brugt til tilskud til henholdsvis særlige jagtprojekter og vådområder. Ordlyden af posten vil blive genovervejet. Ole Roed Jakobsen udtrykte
forundring over, at pengene, som er en del af en aftale mellem Danmarks
Jægerforbund og en tidligere miljøminister, kan bruges til andet end det
aftalte. Anders D. Lassen påpegede, at der er tale om en gammel diskussion, som, hvis den skal drøftes i Rådet igen, bør tages op som et særskilt
punkt.
Christian Hjorth påpegede, at midlerne til forskning er faldet dramatisk.
Ole Markussen forklarede, at det bl.a. hænger sammen med, at der tidligere har været en større opsparing, som netop over de senere år har været
brugt på forskning. Nu hvor opsparingen er ved at være bragt ned, er det
nødvendigt, at indtægter og udgifter balancerer.
Anders D. Lassen konkluderede, at Rådet med sine bemærkninger i øvrigt,
tager budgettet til efterretning.

9. Hjortevildt og drift af statens skove (Bilag 2010-04-08 og 2010-04-09)
Resumé: Skovrådet har på sit møde den 17. juni 2010 behandlet 3 notater
om vildtagre i skov. Notaterne vedlægges til orientering som bilag 2010-0408.
Fra Skovrådets referat fra mødet: ”Efter en kort drøftelse konkluderede formanden, at Skovrådet med dagens drøftelse og udarbejdelsen af de tre
notater havde behandlet dette emne tilstrækkeligt, og at den videre opfølgning måtte forventes at ske i Vildforvaltningsrådet.
Sekretariatet oversender de tre notater til orientering i Vildtforvaltningsrådet
og med oplysning om, at Skovrådet forventer, at Vildforvaltningsrådet følger
op på sagen.”
Til yderligere orientering vedlægges som bilag 2010-04-09 ministerens
pressemeddelelse af 1. juli om ny indsats for håndtering af hjortevildt og
markskader.
Punktet er udsat fra mødet den 7. september 2010.
Landbrug & Fødevarer har desuden til mødet den 14. december 2010 bedt
om, at opfølgning på aftalen vedrørende kronvildtindsatsen sættes på dagsordenen.
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Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Lars Hvidtfeldt redegjorde for ønsket om at få en status fra
Skov- og Naturstyrelsen på, hvad der er gjort siden aftalen med ministeren i
sommeren 2010 om markskader forvoldt af kronvildt. Elsebeth Braüner
orienterede om de tiltag, styrelsen har foretaget i den anledning, herunder
om det tilskud til aflastningsarealer, der er sat penge af til på Finansloven
2011. Styrelsens direktion har orienteret enhederne om indholdet af aftalen,
herunder at der inden for rammerne af enhedernes langsigtede landskabsog skovudviklingsplaner skal udlægges nye lysåbne naturarealer, hvor det
vurderes relevant i forhold til at give bl.a. hjortevildtet flere fødemuligheder.
De relevante enheder skal ligeledes tage kontakt til de respektive lokale
hjortevildtgrupper med henblik på at drøfte behovet for øget afskydning på
statens arealer i den kommende jagtsæson. Styrelsen vil desuden se nærmere på det administrative grundlag for regulering af kronvildt. Endvidere vil
styrelsen afholde et internt seminar om enhedernes forvaltning af kronvildt
med henblik på at drøfte metoder for et fælles, ensartet grundlag for vurdering af lokale bestande, fastlæggelse af afskydningspolitikker m.v.
Rådet drøftede problematikken, herunder mulighederne for at forbedre de
lysåbne arealer i skovene ved tilførsel af næring med henblik på ”genstart”
af arealerne og mulighederne for at fodre.
På baggrund af drøftelsen i Rådet, konkluderede Anders D. Lassen, at
Rådet er glad for redegørelsen.
10. Fodring af ænder (Bilag 2010-04-10)
Resumé: Dansk Ornitologisk Forening ønsker spørgsmålet om information
om fodring i relation til § 3 arealer drøftet på mødet. Som bilag 2010-04-10
vedlægges foreningens oplæg.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Christian Hjorth redegjorde for at have ønsket punktet på dagsordenen. Foreningens formål med punktet er at skabe klarhed omkring
reglerne for fodring på § 3 arealer, ikke at lave noget om i eller bryde med
udsætningsforliget.
På baggrund af drøftelsen i Rådet, konkluderede Anders D. Lassen, at
Rådet er delt i spørgsmålet om nødvendigheden af at arbejde mere med
dette spørgsmål.

11. Processen i forhold til ændring af lovgivningen
Resumé: Danmarks Jægerforbund har ønsket en drøftelse vedrørende nye
lovgivninger, herunder om høringsfrister, om hvordan indkomne høringssvar
håndteres og om hvordan udmeldinger fra Vildtforvaltningsrådet håndteres i
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forhold til at dette indarbejdes i lovteksterne. Punktet er udsat fra mødet den
23. februar 2010.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: På baggrund af drøftelsen i Rådet, konkluderede Anders D.
Lassen, at Rådet er enig i, at de høringsfrister, der generelt er, er problematisk i forhold til den demokratiske proces.
12. Meddelelser
• Fra formanden
• Fra sekretariatet
o Status vedrørende fusionen mellem SNS og BLST
Agnete Thomsen oplyste om status for fusionen, herunder at
hun selv bliver vicedirektør bl.a. for vildtforvaltning og natur generelt. Med fusionen kommer naturen så at sige under samme
hat, hvilket bl.a. skulle sikre en endnu større interaktion mellem
den udførende og den normerende del af forvaltningen.
o

Status vedrørende best practise for biotopplaner

Elsebeth Braüner oplyste, at der er udsendt et udkast til best
practise for udarbejdelse af biotopplaner til biotopplanudvalget.
Udvalget har møde om status m.v. for planerne den 16. december 2010.
o

Status vedrørende udbud af vildtforvaltningsopgaver

Ole Markussen oplyste at udbuddet nu har været. Der vil senest
den 21. marts 2011 blive indgået kontrakt med virkning fra 1. januar 2012.
o

Resultat vildtudbytte 2009/2010

Caroline Bald oplyste, at vildtudbyttestatistikken for jagtåret
2009/10 er offentliggjort den 2. december 2010. Der er markante
stigninger i udbyttet for visse arter, herunder kronvildt, agerhøns,
gæs og ringduer. For så vidt angår ringduer har DMU lavet en
analyse af grunden til den store stigning. Flere faktorer har spillet
ind, herunder den stigende bestand, en stigning i antallet af nordiske duer og vejrforholdene i vinteren 2009/10, som medførte
attraktive jagtmuligheder i relation til ringduerne.
•

Fra medlemmerne
o Ole Roed Jakobsen oplyste, at forbundet udover temahæftet om anskydning i ”Jæger” har igangsat et tema om god
skik ved jagt på gæs.
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13. Mødetidspunkter 2011
Resumé: Der skal fastsættes mødetidspunkter for de tre ordinære møder i
2011, herunder forslag til to-dages mødet.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Møderne i 2011 blev fastsat til:
16. marts
15. – 16. september
14. december
Det blev drøftet, hvor to-dages mødet kunne foregå. Rådet bad styrelsen gå
videre med Læsø.

14. Evt.
Henrik Bertelsen bad om en forklaring på, hvorfor der alligevel ikke har
været midler til tilskud under Plant for Vildtet-ordningen i efteråret, som han
havde forstået, at der var. Ole Markussen oplyste, at der efter sidste møde
er skåret i den oprindelige ordning med henblik på at få budgettet til at balancere. Samtidig er der dog tilført penge, som er øremærket til tilskud til
plantning i relation til beskyttelse af levesteder for art. 12 arter.
Christian Hjorth påpegede, at den undersøgelse, der ligger til grund for
bifangstrapporten er meget lille og spurgte DMU, om den vurderes at være
dækkende for hele landet. Aksel Bo Madsen svarede hertil, at rapporten
afspejler det, der har været muligt. Han kan ikke umiddelbart sige, om resultatet reflekterer, hvordan det ville se ud andre steder.
Poul Hald-Mortensen gjorde opmærksom på, at Danmarks Naturfredningsforening mener, at den viden, der findes, om virkningen på biodiversiteten i
det åbne land af, at brakken er forsvundet, er for lille. Foreningen tager emnet op også i andre sammenhænge. Henrik Bertelsen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at erhvervet bør inddrages mere i biodiversitetsdiskussionen.

Mødet sluttede 13.30
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