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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 DMU deltog: 
Aksel Bo Madsen 
Henning Noer 
 
Fra Skov & Landskab deltog - under pkt. 5: 
Karsten Raulund Rasmussen 
 
Fra Skov- og Naturstyrelsen deltog: 
Agnete Thomsen 
Ole Markussen 
Ulrik Lorenzen 
Thomas Skovgaard Mortensen - til og med pkt. 3 
Caroline Bald 
Helle Bach Rungø 
Elsebeth Braüner (referent) 
 
Der var afbud fra: 
Tommy Dybbro, WWF, Verdensnaturfonden 
 
Mødet startede kl. 13.00 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra mødet 11. december 2009 
3. Meddelelser 
4. Opfølgning på workshop 
5. Konsekvensanalyse vedrørende vildsvin 
6. Fodring af ænder 
7. Bekæmpelse af mårhund 



   

8. Vildtudbytteindberetning 
9. Regnskab 2009 og budget 2010 – 2015 for jagttegnsmidlerne 
10. EU Kommissionens key concept 
11. Processen i forhold til ændring af lovgivningen  
12. Evt. 

 
Ad dagordenspunkt: 

 
1. Godkendelse af dagsorden (Bilag 2010-01-01) 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet 11. december 2009 (Bilag 2010-01-02) 
 
Resumé: Udkast til referat blev udsendt den 6. januar 2010 med frist for bemærkninger til 15. janu-
ar 2010. Der er modtaget bemærkninger fra Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening, Poul 
Hald-Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening og Aksel Bo Madsen, DMU. Referat med be-
mærkninger er udsendt den 25. januar 2010. 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Beslutning: Referatet blev godkendt. 
 
3. Meddelelser 

• Fra formanden 
o Anders D. Lassen informerede om, at han havde fået Skovrådets referat fra møde 

den 13. november 2009 til orientering. Anders D. Lassen bemærkede i den forbin-
delse, at det tilsyneladende ville være hensigtsmæssigt, hvis de enkelte organisatio-
ner koordinerede internt, så deres forskellige repræsentanter gav udtryk for de 
samme holdninger i de forskellige råd. 

• Fra sekretariatet 
o Status jagttidsbekendtgørelse 

Ole Markussen orienterede om, at bekendtgørelsen fortsat er i proces. Den vil 
komme i høring, inden den træder i kraft. Det er ikke sikkert, at den vil træde i kraft 
den 1. april 2010. Ole Roed Jakobsen gav udtryk for, at det er utilfredsstillende, at 
bekendtgørelsen ikke har været i høring endnu, således at der kunne oplyses om 
ændringerne i Vildtinformation. Det er at gå på kompromis i forhold til tidligere tradi-
tion, og forsinkelsen kræver anden information af alle jægere.  
 

o Vildtskadesystem, status  
Elsebeth Braüner orienterede kort om styrelsens arbejde med at udvikle en elek-
tronisk ansøgningsblanket via virk.dk og styrelsens hjemmeside. Planen er at ansø-
geren indtaster i blanketten, hvad der ønskes reguleret, hvilken skade og hvilken si-
tuation, der er tale om, og at visse kriterier, f.eks.  anvendelse af vildtafværgemidler, 
er opfyldt. Endelig oplyser ansøgeren, hvem vedkommende er, hvor der skal regule-
res m.v., og signerer digitalt. Ansøgningen går herefter til den lokale enhed. Tilladel-
se/afslag sendes til ansøgeren på mail. Der etableres ligeledes en elektronisk indbe-
retning, hvor alle, der har fået tilladelse, skal oplyse, hvad der er reguleret, og evt. at 
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der ikke er reguleret noget. Systemet vil følge op på om der er sket indberetning og 
udsende evt. rykker. Systemet forventes at være klar til brug til sommer. Flere af 
Rådets medlemmer udtrykte stærk utilfredshed med bl.a. den nuværende sagsbe-
handlingstid, og at der sker forskellig behandling fra enhed til enhed. Ole Markus-
sen forklarede, at styrelsen med det kommende system netop forsøger at finde ba-
lancen mellem at have en hurtig og smidig løsning og overholdelse af fuglebeskyt-
telsesdirektivet.  
 
Ny jagtprøve, status 
Ole Markussen oplyste, at der er udsendt en invitation fra ministeren til Dyrenes 
Beskyttelse og Danmarks Jægerforbund til drøftelse af indholdet af den nye jagtprø-
ve den 16. marts. Christian Hjorth gav udtryk for, at det igangsatte arbejde med re-
vision af jagtprøven ikke er færdigt, og at det skal gøres færdigt. Bjarne Clausen 
påpegede, at Dyrenes Beskyttelse ikke har til sinds at fravige det oprindelige krav 
om at der indføres en egentlig skydeprøve, og at kravet ikke var foreningens alene, 
men blev støttet af de øvrige grønne organisationer. Ole Roed Jakobsen oplyste, at 
Danmarks Jægerforbund er fremkommet med et bedre og mere konstruktivt forslag 
til revidering af hele jagtprøvegrundlaget. Ole Roed Jakobsen oplyste endvidere, at 
forbundets forslag langt bedre vil sætte fokus på jægernes begrænsninger frem for 
en simpel skydeprøve.  
 
Såfremt der ikke foreligger en afklaring inden Rådets næste møde, vil det indgå som 
et punkt på dette møde. 
 

o Høring af bekendtgørelser vedr. servicedirektivet 
Thomas S. Mortensen orienterede kort om indholdet af de bekendtgørelser, der 
blev sendt i høring den 12. februar 2010 som følge af implementeringen af servicedi-
rektivet. 
 

o Rapport om bifangst i fiskenet 
Elsebeth Braüner orienterede om, at rapporten om bifangst fra DTU, Aqua ikke, 
som lovet på det sidste møde, er udkommet endnu. Rapporten er forsinket, men 
kommer snart. 
 

• Fra medlemmerne 
o Christian Hjorth spurgte til styrelsens håndtering af jagt på ænder i forbindelse med 

isvinteren. Caroline Bald oplyste, at styrelsen løbende har checket isstatus hos DMI 
og spurgt til forholdene konkret på enhederne. Det er vurderet, at reglerne om jagt-
forbud i en 100 meter zone fra iskanten har været tilstrækkelige.  

o Henrik Bertelsen gjorde opmærksom på, at den løsning ministeren har lavet for at 
tilgodese landmænd på Mandø i forhold til skader forårsaget af bramgæs, ikke er til-
fredsstillende. Blandt andet indeholder ordningen en række krav der ikke er foreneli-
ge med udnyttelse af arealerne til afgræsning – herunder forbud mod tilførelse af 
gødning og krav om, at udbinding først må ske efter den 31. juli. På denne baggrund 
er kompensationssatserne i ordningen for lave og det må forventes at der ikke vil 
være interesse for ordningen. Problemet er således ikke løst. 

o Bjarne Clausen spurgte til DMU’s fremtidige håndtering af projektet om anskydnin-
ger. Aksel Bo Madsen oplyste hertil, at de personalemæssige justeringer, DMU har 
måttet foretage, ikke vil få indvirkning på gennemførelsen af aftalte projekter. Hen-
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ning Noer orienterede kort om status på projektet for så vidt angår edderfugl, kort-
næbbet gås og ræv. 

o Ole Roed Jakobsen oplyste, at Østerild-sagen bekymrer. Poul Hald-Mortensen 
støttede dette.  

 
Rådets indstilling er ikke fulgt, og fra Rådet vil der blive sendt et høringssvar vedrø-
rende anlægsloven om etablering af et nationalt testcenter i Østerild. 
 

o Poul Hald-Mortensen påpegede, at de jagtetiske regler på jægerforbundets hjem-
meside og styrelsens hjemmeside ikke er den samme udgave. Ole Markussen op-
lyste, at det vil styrelsen undersøge og evt. rette til. 

o Niels I. Reventlow gjorde opmærksom på, at de lokale særfredninger i nogle situa-
tioner giver behov for tilladelse til regulering, og at sådanne tilladelser bør udstedes. 
Niels I. Reventlow spurgte endvidere til de spm/svar vedrørende biotopplaner, som 
styrelsen har stillet i udsigt. Elsebeth Braüner svarede hertil, at det arbejdes der 
fortsat på at få løst. 

o Lars Hvidtfeldt spurgte til den lovede best practise vejledning vedrørende biotop-
planer. Elsebeth Braüner svarede hertil, at det arbejdes der fortsat på at få løst. 
Lars Hvidtfeldt gav ligeledes udtryk for, at det er meget vigtigt at få styr på udste-
delsen af tilladelser til regulering.  

o Ole Roed Jakobsen oplyste, at han går ud fra, at styrelsen retter den fejl, der har 
sneget sig ind i vildtskadebekendtgørelsen m.h.t. størrelsen på indgangsåbninger på 
fælder til fugle, idet der for så vidt angår skråtstillede indgangsåbninger er angivet et 
mål på 40 x 40 cm., hvilket skulle have været 40 x 60 cm. Ole Markussen svarede 
hertil, at det vil styrelsen se på.  

 
 

4. Opfølgning på workshop 
 

Resumé: På Vildtforvaltningsrådets møde den 11. december 2009 blev det besluttet at afholde en 
workshop vedrørende rammerne for Rådets arbejde, og at Rådet efterfølgende i forbindelse med 
det ordinære møde internt skulle drøfte rammerne for Rådets arbejde.    
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Rådets medlemmer samlede op på workshoppen og de forskellige indlæg. Rådet gav 
udtryk for, at det havde været et godt og konstruktivt møde med mange gode, saglige indlæg, som 
også gav stof til eftertanke. Der var flere og forskellige vinkler på indlæggene/bemærkningerne, så 
som beskyttelse af vildtet, fortolkning af naturdirektivernes implementering i dansk lovgivning, dy-
namik i lovgivningen, markskader samt Rådets indflydelse og håndtering heraf. 
 
Flemming O. Torp havde nogle punkter/forslag i forhold til Rådets interne arbejde. Disse blev drøf-
tet. 
 
For så vidt angår workshoppen takkede Anders D. Lassen for Rådets konstruktive medvirken.  
 
På baggrund af Rådets drøftelse vedrørende det interne arbejde, konkluderede Anders D. Lassen, 
at meddelelserne fremover sættes sidst i dagsordenen, at der skal være præcision i forhold til de 
bestillinger, Rådet afgiver, f.eks. til DMU, at arbejdsgrupper skal melde tilbage til Rådet, og at der i 
visse situationer kan være behov for større skarphed på mødet i forhold til konklusionerne.  
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5. Konsekvensanalyse vedrørende vildsvin (bilag 2010-01-03) 
 
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 og vil på mødet præsentere rapporten. 
 
Indstilling: Til drøftelse  
 
Beslutning: Niels I. Reventlow orienterede som formand for arbejdsgruppen kort om arbejdet og 
gav herefter ordet til Karsten Raulund Rasmussen fra Skov & Landskab. Karsten Raulund Ras-
mussen gennemgik rapportens hovedområder og –konklusioner.  
 
Rapporten gav anledning til en drøftelse i Rådet af ønskerne om henholdsvis reintroduktion af vild-
svin i Danmark, henholdsvis tilladelse/håndtering af naturlig genindvandring.  
Poul Hald-Mortensen følte behov for at minde om, at Vildtforvaltningsrådet tidligere (28. maj 1998) 
havde vedtaget Rådets officielle natursyn, som var positiv over for vildtlevende arters naturlige ge-
ninvandring. Ole Roed Jakobsen oplyste, at Danmarks Jægerforbund går ind for at reintroducere 
på et afgrænset område med et begrænset antal dyr for at drage erfaringer og så evt. udvikle eller 
afvikle med baggrund i erfaringerne.  
Enkelte organisationer havde på baggrund af rapporten ændret holdning til vildsvin p.g.a. de sam-
lede risikofaktorer, herunder behovet for værktøjer til håndtering af forvaltningen. 
 
Anders D. Lassen konkluderede, at Dansk Skovforening ikke ønskede at tage stilling til spørgsmå-
let, før det havde været drøftet i deres bestyrelse. Danmarks Jægerforbund og Danmarks Natur-
fredningsforening kunne på baggrund af rapporten støtte forskellige grader af en reintroduktion af 
vildsvin i Danmark. Den resterende del af Rådet ønskede status quo bevaret.  
 
Der var dog blandt den resterende del af Rådet en vis usikkerhed om det rigtige i at udarbejde en 
forvaltningsplan for det tilfælde at status quo skulle vise sig umuligt at opretholde.  
 
6. Fodring af ænder (2010-01-04) 
 
Resumé: Som opfølgning på mødet den 17. september 2009 har Danmarks Jægerforbund udar-
bejdet et oplæg til Vildtforvaltningsrådets retningslinjer for fodring af ænder. 
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde. 
 
7. Bekæmpelse af mårhund 
 
Resumé: På Vildtforvaltningsrådets møde den 11. december 2009 blev det besluttet, at Rådet 
nærmere skulle drøfte sine holdninger til bekæmpelse af mårhund, herunder hvilke metoder, Rådet 
ville kunne anbefale at benytte i den sammenhæng. Skov- og Naturstyrelsen er i gang med at ud-
arbejde en indsatsplan, som forventes at komme i høring, herunder i Rådet, i løbet af foråret. Med 
henblik på at Rådet kan komme med input til udarbejdelse af planen, bedes medlemmerne, til brug 
for drøftelsen på mødet, overveje hvilke metoder, der foreslås anvendt i indsatsen mod mårhund. 
 
Indstilling: Til drøftelse 
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Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde. 
 
8. Vildtudbytteindberetning  
 
Resumé: På Vildtforvaltningsrådets møde den 11. december 2009 blev der orienteret om, at vildt-
udbyttestatistikken for jagtåret 2008/2009, herunder at indberetningsprocenten har været under 70. 
På den baggrund fandt Rådet anledning til at drøfte mulighederne for at sanktionere indberetnin-
gen. Skov- og Naturstyrelsen vil orientere om hjemmelsgrundlaget for sanktioner. 
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde. 
 
9. Regnskab 2009 og budget 2010 – 2015 for jagttegnsmidlerne (2010-01-05) 
 
Resumé: Det endelige regnskab for 2009 og budget for 2010 - 2015 er vedlagt som bilag 2010-01-
05. 
 
Indstilling: Til orientering og drøftelse 
 
Beslutning: Rådet beklagede sig i øvrigt over, at budgettet ikke var vedlagt.  
 
Punktet blev udsat til næste møde. 
 
10. EU Kommissionens key concept (2010-01-06) 
 
Resumé: DMU’s notat vedrørende revision af EU Kommissionens key concept som udsendt til 
Vildtforvaltningsrådet den 2. februar 2010. Notatet vedlægges som bilag 2010-01-06. 
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Rådet drøftede DMU’s notat og de ændringer det indeholder. Rådet roste notatet for 
fagligt velunderbyggede konklusioner og opfordrede til, at notatet i den endelige udgave lægges til 
grund ved fastsættelse af jagttider ved næste revision om tre år. Flere af Rådets medlemmer ud-
trykte forundring over, at fuglebeskyttelsesdirektivets regler tilsyneladende kan blive implementeret 
så forskelligt i de forskellige medlemslande.  
 
Ole Markussen bad Rådet om, på baggrund af den ændrede dato for ringduens afslutning af yng-
letiden (fra 10.10 til 10.11), at komme med en indstilling til ministeren om fastsættelse af jagttiden 
på ringdue i forbindelse med den igangværende jagttidsrevision.  
 
Anders D. Lassen konkluderede på baggrund af Rådets drøftelse af DMU’s notat, at der var tale 
om et solidt og godt arbejde fra DMU’s side og at Rådet på nuværende tidspunkt fastholder den 
tidligere indstilling til ministeren og i øvrigt ser frem til at implementere evt. ændringer i forbindelse 
med den næste revision af jagttiderne. 
 
11. Processen i forhold til ændring af lovgivningen  
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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 forhold til at dette indarbejdes i lovteksterne.  
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde. 
 
12. Evt. 
 
Mødet sluttede kl. 18.20 
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