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Ad dagsordenspunkt:
1. Godkendelse af dagsorden (Bilag 2011-03-01)
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet 16. september 2011 (Bilag 2011-0302)
Resumé: Udkast til referat af mødet den 16. september 2011 blev udsendt
den 30. september 2011 med frist for bemærkninger den 12. oktober 2011.
Der indkom bemærkninger fra Christian Hjorth, Flemming O. Torp og Aksel
Bo Madsen. Disse blev indarbejdet og udsendt den 26. oktober 2011.
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Referatet blev godkendt.

3. Miljøstyrelsen om risikovurderinger for fugle og pattedyr
Resumé: En medarbejder fra Miljøstyrelsen vil orientere om styrelsens risikovurderinger på pesticider, herunder bejdsede rapsfrø.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Claus Hansen, Miljøstyrelsen, præsenterede grundlaget for
miljøstyrelsens arbejde med risikovurderinger af kemikalier, herunder EU’s
retningslinjer i forhold til fugle og pattedyr. Claus Hansen oplyste, at kemikalier til bejdsning af rapsfrø er godkendt, og at dette er sket bl.a. på baggrund af forsøg. I disse forsøg har der ikke kunnet påvises en risiko for vildtet udover det tilladte og acceptable. I risikovurderinger indgår flere forhold,
for f.eks. agerhøns indgår også, at der i risikovurderingen tages højde for
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f.eks. risikoen for, at en agerhøne faktisk æder en dødelig mængde frø. På
baggrund af den samlede risikovurdering tages stilling til, om risikoen ved et
bestemt stof ligger inden for en fastsat grænse for en acceptabel risiko. Den
advarsel, der står på sække med bejdsede rapsfrø er påkrævet fra Miljøstyrelsens side. Advarslen er ment som en særlig information til brugeren om, at der
bør vises særlig opmærksomhed med henblik på ikke at efterlade rester i forbindelse med påfyldning og såning.

Christian Hjorth oplyste, at han havde taget sagen op i Rådet netop på
baggrund af den advarsel på sækkene. Det fremgår ikke af advarslen, at
det er Miljøstyrelsen, der har formuleret den. På baggrund af Claus Hansens præsentation, foreslog Christian Hjorth, at det bliver tilføjet advarslen, at den kommer fra Miljøstyrelsen, og at stoffet er godkendt på baggrund
af en samlet risikovurdering, idet risikoen ikke vurderes at være uacceptabelt stor. Claus Hansen oplyste, at han ville bringe forslaget med tilbage til
styrelsen.
På baggrund af drøftelsen i Rådet takkede Anders D. Lassen for en god og
fyldig information om emnet.
4. Skovning i fuglenes yngletid (Bilag 2011-03-03)
Resumé: På baggrund af drøftelsen på mødet den 16. september 2011 har
Naturstyrelsen udarbejdet et notat om styrelsens fortolkning af jagt- og vildtforvaltningslovens § 6 a, stk. 2.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Elsebeth Braüner præsenterede kort styrelsens notat om fortolkning af bestemmelserne i jagt- og vildtforvaltningslovens §§ 6a, stk. 2 og
§ 7, stk. 2 om beskyttelse af reder og æg m.v. Konklusionen i notatet er, at
bestemmelserne ikke som udgangspunkt forhindrer almindelig skov- og
landbrugsdrift, men at der i planlægning og udførelse af driften skal tages
behørig hensyn til fuglene og deres reder og æg, således at der ikke forsætligt sker beskadigelse og ødelæggelse af reder og æg på en måde, der strider med formålet med fuglebeskyttelsesdirektivet.
Christian Hjorth anførte, at han stadig savner en tydeligere afklaring, herunder at der i afsnittet om definition af ”reder” i højere grad tages højde for
biologiske forhold. Endelig ønskede Christian Hjorth at få oplyst, om der vil
blive udarbejdet en vejledning på området.
Agnete Thomsen svarede hertil, at fortolkningen vil danne grundlag for den
sagsbehandling, der i konkrete sager vil ske i Naturstyrelsen. Papiret vil i
den forbindelse indgå i styrelsens kvalitetsledelsessystem. Der vil være tale
om en konkret vurdering i de enkelte situationer.
Poul Hald-Mortensen efterspurgte strammere regler for driften af statens
skove, f.eks. et forbud mod renafdrift i yngletiden. Agnete Thomsen oplyste, at man i statens skove gør meget for at sikre en fornuftig drift også i
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forhold til beskyttelsen af fuglene. Bl.a. er skovene certificerede, og der udarbejdes pas-på-kort med udpegning af konkrete steder m.v., der skal passes særligt på.
På baggrund af drøftelsen i Rådet, takkede Anders D. Lassen for det fremsendte notat. Rådet tog til efterretning, at styrelsens fortolkning af bestemmelserne som udgangspunkt ikke forhindrer almindelig skov- og landbrugsdrift.
5. Kronvildt, afrapportering og vildtafværge (Bilag 2011-03-04 og 201103-05)
Resumé: På baggrund af ministerens aftale med Landbrug & Fødevarer i
juli 2010 tilbød Den Nationale Hjortevildtgruppe at komme med et oplæg til
Rådet vedrørende mulighederne for vildtafværge i relation til kronvildt. Ulrik
Lorenzen forelægger som sekretær for gruppen oplægget på gruppens
vegne. Desuden aflægger Ulrik Lorenzen den årlige afrapportering fra hjortevildtgrupperne.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Ulrik Lorenzen fremlagde som sekretær for den nationale hjortevildtgruppe den årlige afrapportering fra hjortevildtgrupperne. Konklusionen er, at det går godt, der er fremskridt og de lokale grupper har fundet sig
til rette. Der er dog stadig plads til forbedring. Den nationale hjortevildtgruppe har forsøgt at forenkle afrapporteringen og at samle den på en overskuelig måde. Hjortevildtgruppen konkluderer bl.a., at der opleves en god og
smidig praksis fra Naturstyrelsens side for så vidt angår tilladelser til regulering af kronvildt. Hjortevildtgruppen gentog sine anbefalinger fra tidligere
med hensyn til aflastningsarealer. Desuden anbefalede hjortevildtgruppen,
at der sker en evaluering af organiseringen og arbejdet i forbindelse med
den kommende revision af jagttiderne.
På baggrund af Rådets drøftelser takkede Anders D. Lassen for det store,
konstruktive arbejde der gøres i hjortevildtgrupperne såvel lokalt som nationalt. Rådet tog afrapporteringen til efterretning, idet Rådet var enig i anbefalingerne fra hjortevildtgruppen. Rådet bad om, at overholdelsen af de jagtetiske regler for kronvildt var med i hjortevildtgruppens prioritering af temaer
for næste års afrapportering.
Ulrik Lorenzen præsenterede ligeledes den nationale hjortevildtgruppes
oplæg til Vildtforvaltningsrådet vedrørende mulige vildtafværgemetoder.
Hjortevildtgruppen havde, på baggrund af den daværende miljøministers
aftale med Landbrug & Fødevarer i sommeren 2010 om en indsats i forhold
til markskader og kronvildt, tilbudt at lave et oplæg herom til Rådet.
Konklusionen fra hjortevildtgruppens side er, at der er to måder effektivt at
begrænse skaderne på: enten at reducere bestanden, hvilket bør ske via de
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lokale hjortevildtgrupper og ved at fokusere på afskydningen af hundyr, eller
at tilføre flere foderenheder.
Henrik Bertelsen anførte, at det opleves, at Naturstyrelsen i stort omfang
har levet op til aftalen mellem ministeren og landbruget, men at beslutningen om at fjerne finansieringen til en tilskudsordning til aflastningsarealer
desværre sender et modsatrettet signal.
Agnete Thomsen oplyste, at det er normalt, at en ny regering går økonomien igennem og omprioriterer, jf. det nye regeringsgrundlag. Omprioriteringen skal ikke læses som et signal om, at Ministeriet ikke har fokus på
problemerne i forbindelse med markskader og forståelse herfor. For så vidt
angår spørgsmålet om aflastningsarealer i skovene anførte Agnete Thomsen, at der foreligger en politisk beslutning om ikke at gødske i statsskovene. Naturstyrelsen gør, hvad den kan for at tilpasse bestandene af kronvildt
på egne arealer, ligesom der etableres lysåbne arealer i skovene til gavn for
biodiversiteten og også for vildtet.
Anders D. Lassen konkluderede på baggrund af drøftelserne, at Rådet
takker for arbejdet og tager oplægget til efterretning. Samtidig finder Rådet,
at det er beklageligt, at regeringen har fjernet de 5 mio.kr. til aflastningsarealer.
6. Første år med ”Vilreg” (Bilag 2011-03-06)
Resumé: Christian Hjorth bad på mødet i Rådet den 16. marts 2011 om en
status for brugen af Vilreg – det digitale system for ansøgninger om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt. Vildtkonsulent Hans Henrik Erhardi
gennemgår status.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Hans Henrik Erhardi, Naturstyrelsen Vestsjælland, præsenterede styrelsens digitale system, ”Vilreg”, til håndtering af ansøgninger om
regulering af skadevoldende vildt og besvarede de spørgsmål, der var
kommet fra Dansk Ornitologisk Forening og Dyrenes Beskyttelse.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af nogle af de
vilkår, som Naturstyrelsen fastsætter i tilladelser til regulering. Ole Roed
Jakobsen anførte, at forbud mod brug af camouflagetøj ved regulering af
visse arter er en klar overfortolkning, idet tøj aldrig har været eller bør betragtes som kunstigt skjul, og at procedurer med pålæg om ophængning af
nedlagte gæs på pæle er uetisk og til skade for jagtens omdømme. Agnete
Thomsen præciserede, at det nye system generelt har hævet kvaliteten af
sagsbehandlingen, fordi der bliver en større ensartethed. Styrelsen vil, på
baggrund af de indkomne bemærkninger til visse af vilkårene, benytte lejligheden til at se på detaljerne i tilladelserne.
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Anders D. Lassen konkluderede, at brugerne er tilfredse med det nye system. Styrelsen vil se på de spørgsmål og bemærkninger, som Rådet har
fremført, og vender tilbage til Rådet omkring dette, samtidig med at Rådet
får en opdatering af de fremlagte tal.
7. Handel med reguleret vildt (Bilag 2011-03-07)
Resumé: På foranledning af Landbrug & Fødevarer ønskes en drøftelse i
Rådet af forbuddet i Naturstyrelsens tilladelser til regulering af skadevoldende vildt mod at handle det regulerede vildt.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Henrik Bertelsen forelagde problemstillingen, idet han anførte,
at formålet med regulering næppe vil blive drevet af ønsket om at kunne
sælge det regulerede vildt.
Christian Hjorth tilkendegav, at man fra DOF’s side ønsker en fastholdelse
af den nuværende praksis, og at problemstillingen alene kan vedrøre regulering af ringdue. Poul Hald-Mortensen anførte, at salg af vildtet ikke må
blive motiverende for reguleringen. Ole Roed Jakobsen og Niels Iuel Reventlow talte for en lempelse af praksis, idet vildtet er lovligt ombragt og
salg ville være tilladt i henhold til reglerne i artsfredningsbekendtgørelsen.
Med udgangspunkt i de forskellige synspunkter, der fremkom på mødet
konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet anbefaler, at der i tilladelser til
regulering af ringdue i september og oktober måned åbnes op for salg af de
nedlagte duer.

8. Orientering om minkbekæmpelse (Bilag 2011-03-08)
Resumé: Naturstyrelsen vil orientere Vildtforvaltningsrådet om det igangsatte arbejde vedrørende opfølgning på minkprojektet.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Thomas Borup Svendsen og Uffe Strandby, Naturstyrelsen
Vestjylland, præsenterede det fremsendte oplæg til en plan for bekæmpelse
af mink.
Ole Roed Jakobsen oplyste, at jægerforbundet gerne vil deltage i et samarbejde, men fremhævede samtidig, at der havde været visse problemer i
forbindelse med det tidligere projekt. Såfremt minkindsatsen skal have en
effekt, er det nødvendigt, at Rådet træffer en klar beslutning i forhold til at
tillade brugen af slagfælder.
På baggrund af præsentationen og drøftelsen i Rådet konkluderede Anders
D. Lassen, at Rådet anbefaler, at der i en forsøgsperiode tillades brug af
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slagfælder på flydeplatforme til bekæmpelse af mink både i og uden for de
prioriterede områder. Forsøget skal følges op af en stikprøvevis kvalitetskontrol med henblik på at dokumentere, at fælderne er effektive og humane.
9. Rammer for forvaltningsplaner (Bilag 2011-03-09)
Resumé: På baggrund af Rådets drøftelser på mødet den 16. september
2011 forelægges Naturstyrelsens tilrettede oplæg vedrørende de rammer
for forvaltningsplaner, som styrelsen fremover vil arbejde efter.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Peter Simonsen præsenterede kort det tilrettede oplæg. Ordet
”jagtbare” i den 2. kasse nederst på side 1 vil blive slettet.
Der var fra Christian Hjorths og Flemming O. Torps side fokus på fastsættelse af tidsmæssige rammer og mål for og evaluering af planerne.
Med de bemærkninger konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet tog de
tilrettede rammer for forvaltningsplaner til efterretning.
10. Udkast til rapport om undersøgelse af odder og bramgås for hagl
Resumé: DCE (tidl. DMU) redegør for indholdet af den undersøgelse, der er
lavet i forbindelse med anskydningsrapporten, vedrørende hagl i odder og
bramgæs. DCE sender udkast til rapport.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Aksel Bo Madsen, DCE, forelagde kort konklusionerne i de
fremsendte udkast til artikler om fund af hagl i odder og bramgås.
På baggrund af drøftelsen i Rådet takkede Anders D. Lassen for oplægget
og tog konklusionerne til efterretning. Rådet bemærkede, at der er tale om
et beklageligt resultat for så vidt angår odder, mens resultatet, for så vidt
angår ræv, som DCE oplyste om på det sidste møde, er opløftende.
11. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende revision af jagttider
Resumé: Den ordinære revision af jagttidsbekendtgørelsen skal finde sted
pr. 1. april 2013. Vildtforvaltningsrådet bedes nedsætte en arbejdsgruppe
med henblik på at udarbejde et oplæg til en indstilling fra Rådet.
Indstilling: Til drøftelse
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Beslutning: Anders D. Lassen lagde op til en overvejelse i Rådet af, om
der også fremover er grundlag for en revision af jagttiderne hvert 3. år, eller
kadencen kunne nedsættes til hvert 5. eller 6. år.
Anders D. Lassen konkluderede på baggrund af Rådets drøftelser, at der
nedsættes et udvalg bestående af Poul Hald-Mortensen, Christian Hjorth,
Henrik Bertelsen, Ole Roed Jakobsen, Niels Iuel Reventlow og Bjarne
Clausen og med Anders D. Lassen som formand. Udvalget skal komme
med en indstilling til det samlede råd vedrørende evt. ændringer af jagttiderne og til en drøftelse i Rådet af den fremtidige kadence af jagttidsrevisionerne. Første møde i arbejdsgruppen blev fastsat til 11. april 2012 på Kalø.
12. Anvendelse af særlig budgetpulje
Resumé: På mødet den 16. september 2011 orienterede styrelsen om, at
der er afsat en særlig pulje på budgettet for 2012 på 1 mio.kr. Styrelsen vil
orientere om anvendelsen af denne pulje.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Ole Markussen oplyste, at der er indkommet to forslag fra
Dansk Ornitologisk Forening vedrørende anvendelse af puljen. Det ser ud til
på nuværende tidspunkt, at der vil kunne tilgå puljen yderligere et beløb.
Som aftalt på mødet i september vil dele af puljen blive anvendt til opfølgning på anskydningsrapporten. Der vil være klarhed over hvor stor puljen
kan bliver på næste møde, når regnskabet for 2011 foreligger. Det foreslås
derfor, at drøftelsen udsættes til næste møde. De øvrige organisationer vil
dermed få mulighed for også at komme med forslag. Forslagene skal inkludere et økonomisk overslag og være prioriterede.
Anders D. Lassen konkluderede, at drøftelsen udsættes til næste møde,
hvor organisationerne opfordres til at komme med prioriterede forslag med
et økonomisk overslag.

13. Meddelelser
• Fra formanden
o Anders D. Lassen oplyste, at Rådet har fået svar fra ministeren på brevet vedrørende et møde med ministeren. Af
svaret fremgår, at ministeren vil vende tilbage ved lejlighed
med henblik på et møde. Der er endnu ikke kommet svar på
brevene til fødevareministeren og miljøministeren vedrørende landbrugsstøtten. Anders D. Lassen gjorde endvidere
opmærksom på DCE’s temadag om vildtforskning den 9. januar 2012.
• Fra sekretariatet
o Orientering fra styregruppen vedrørende revision af jagtprøven
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Ole Markussen orienterede på styregruppens vegne.
Der har været afholdt to møder i styregruppen. Næste
møde er i februar måned. Der er etableret 3 arbejdsgrupper. Der er fremdrift i projektet. Styregruppen vil
på næste møde ligeledes drøfte tidsplanen og
spørgsmålet om staten som udgiver af lærebogmaterialet. Styregruppen vender løbende tilbage til Rådet.
Orientering om bekendtgørelse om hold af mårhund samt
status for indsatsen mod mårhund
 Ulrik Lorenzen orienterede om arbejdet med mårhundebekæmpelse. Der er p.t. mærket 20 dyr, der
følges nøje. Mærkningen med gps-sendere virker og
er effektiv. Der er uddannet 14 mårhundefangere.
Orientering om revision af visse bekendtgørelser
 Jacob Bertram oplyste, at arbejdet med revision af
hhv. artsfredningsbekendtgørelsen, konservatorbekendtgørelsen og fugleholdsbekendtgørelsen er i fuld
gang. Der har været afholdt møder i dialogforummet
og næste møde afholdes inden jul. Der forventes udkast klar til de tre bekendtgørelser til Rådet på mødet
i marts, hvorefter de vil skulle i offentlig høring.
Orientering om status vedrørende lovforslag om digitalisering
m.v.
 Elsebeth Braüner oplyste, at lovforslaget har været
2. behandlet den 8. december og forventes vedtaget
inden jul.
Orientering om ”Grønne partnerskaber”-projekt vedrørende
udsætning af sort egern på Langeland
 Caroline Bald orienterede om indholdet af projektet.
Der er p.t. udsat 10 egern, der alle er DNA-testet. Der
forventes udsat i alt 30 egern. Ole Markussen tilføjede, at projektet nok burde have været forelagt Rådet
tidligere.
Orientering om vildtudbytte for 2010/2011
 Caroline Bald oplyste, at vildtudbyttet for 2010/11 offentliggøres den 15. december 2011 og udleverede
kopi af rapporten til Rådets medlemmer.
Orientering om processen vedrørende evt. ændring af vildtreservater på baggrund af N2000-planerne
 Ulrik Lorenzen oplyste, at Naturstyrelsen som ansvarlig for lov om jagt og vildtforvaltning skal følge op
på Natura 2000 - planerne, således at der sker en revision af enkelte reservatbekendtgørelser, såfremt det
vurderes nødvendigt for at sikre arter på udpegningsgrundlaget mod forstyrrelser fra færdsel og jagt.
Grundlaget for sådanne ændringer af bekendtgørelserne tænkes tilvejebragt gennem ekstern konsulentbistand i løbet af 2012. I begyndelsen af 2013 forventer Naturstyrelsen at kunne forelægge Vildtforvalt-
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ningsrådet en plan for implementeringen. Arbejdet
forventes afsluttet med udgangen af 2015.
•

Fra medlemmerne
o Christian Hjorth gjorde opmærksom på, at foreningen siden
det seneste møde i Rådet har taget et enkelt forbehold i forhold til udmeldingen om AEWA’s udkast til forvaltningsplan
for kortnæbbet gås, og henviste til det fremsendte.

14. Fastsættelse af mødedatoer for 2012
Resumé: Mødedatoer for de ordinære møder i 2012 fastsættes.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Møderne i 2012 blev fastsat til:
13. marts,
13. – 14. september, og
11. december.
Naturstyrelsen blev til næste møde bedt om forslag til placering af 2-dages
mødet i september.
15. Evt.
Der var ikke noget til dette punkt.
Mødet blev sluttet kl. 13.40
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